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ِ أَْمَواتاً بَْل ﴿ َو َ تَْحَسبَنَّ الَِّذيَن قُتِلُوا فِي َسبِيِل هللاَّ

 ُ أَْحيَاٌء ِعنَد َربِِّھْم يُْرَزقُوَن فَِرِحيَن بَِما آتَاُھُم هللاَّ

ْن ِمن فَْضلِِه وَ  يَْستَْبِشُروَن بِالَِّذيَن لَْم يَْلَحقُوا بِِھم مِّ

  ﴾َخْلفِِھْم أَ َّ َخْوٌف َعلَْيِھْم َو َ ُھْم يَْحَزنُونَ 

 )169،170سورة�آل�عمران،�يتان�( 
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  : ملخص

مــن�مظــاهر�ســيادة�الدولــة،��عمــل،معتNOاهذا�الوي�التقليــدي�يبــيح�اللجــوء�إــى�القــوة�اjســلحةكــان�القــانون�الــّد �لقــد

�عrـى�البشـرية�جمعـاء،�ولكـن�مـع�التطـور�الحاصـل�-ـي�الع;قـاتشهد�اjجتمع�الدوي�عّد �الذ
ً
الدوليـة��ة�حروب�كانـت�وبـا8

كــل�مــا�-ــي�وســعه�مــن�أجــل�تحــريم�اســتخدام�خاصــة�بعــد�الحــرب�العاjيــة��وــى�و والقــانون�الــدوي،�بــذل�اjجتمــع�الــدوي�

إـى�وجـوب�نبـذ�الحـرب�وتجنــب�وباسـم�ضـم?P�Nنســانية��باســم�شـعوب�العـالم،ىنادو ،القـوة�اjسـلحة�-ـي�الع;قـات�الدولية

  .ي�س;مه�آن��وان�للعيش�-ال|}اعات�اjسلحة،�وأنّ 

،�ثـم�وتحـريم�العـدوان�مـن�أجـل�تقييـد�اللجـوء�إـى�الحـرب�عصبة��ممإّبان�ال�45ُبِذلت�اjجتمع�الدوي�ورغم�جهود

 ّرمـت�اسـتخدام�القـوةال5ـ�4َح �منظمة��مم�اjتحـدة-ي�عهد
ّ
ة�نزاعـات�مسـلحة�دوليـة�وغ?ـ�Nأن�الواقـع�الـدوي�شـهد�عـّد �،�إ8

وعrـــــــى�رأســـــــها�الو8يـــــــات�اjتحـــــــدة��مريكيـــــــة�-ـــــــي�شــــــــؤون��،ل�الغربيـــــــةالـــــــدو �ت�مـــــــن�طـــــــرفتـــــــدخ; والعديـــــــد�مـــــــن�الدوليـــــــة،�

كمــــا�.بحمايـــة�حقـــوق�Pنســــانوتكريس�مبـــادئ�الديمقراطيـــة،�وأّن�هـــذا�التــــدخل�يمليـــه�الواجـــب�Pنســـانيمتذرعـــة�،الدول 

�Pرهــــاب�كافحــــةعــــن�الــــنفس�ونــــزع�أســــلحة�الــــدمار�الشــــامل�jالــــدفاع�الشــــر�ي�حــــق�لجــــأت�إــــى�الحــــرب�الوقائيةمتذرعــــة�ب

  .لدويا

-ي�الع;قـات�القـانون�الـدوي�ذو�النشـأة��وروبيـةأّن�الدول�الغربية،�تل�}م�بأحكـام�يبدو�من�اjمارسة�الدولية�لكن�و 

،�و�8تع?ـNه�أدنـى�اهتمـام�إذا�مـا�تعلـق��مـر�بالـدول��خـرى،�وخاصـة�دول�العـالم�الثالـث،�وحصـريا�الـدول�فقـط�فيما�بيGHا

 هإى�ينظر��8زال�الغرب�ف؛العربية
ّ
ه�من�أجل�حماية�مصالح�الدول�الغربية�ذه�الدول�نظرة�استع;ء�واستعمار،�وهذا�كل

  .وإشعال�فتيل�ال|}اعات�ومحاربة�قيم�اjجتمع�العربي�وPس;مي�،عن�طريق��Gب�ثروات�النفط

لحة�إّن�التوسع�-ي�تفس?�Nمفهوم�السلم�و�من�الدولي?ن�وحق�الـدفاع�الشـر�ي،�فـتح�اjجـال�8سـتعمال�القـوة�اjسـ

وطـــــرح�ان Gـــــاك�الشـــــرعية�الدوليـــــة،�و�Gديـــــد�الســـــ;م�-ـــــي�العـــــالم�وانتشـــــار�الفو�ـــــ[�،��إـــــى�-ـــــي�الع;قـــــات�الدوليـــــة،�ممـــــا�أدى

  .¤مرة�فاعلية�قواعد�القانون�الدوي،�وبا£خص�القواعد�مدىت�عديدة،�أهمها�لياإشكا

ذلــــك�إـــى�ان Gــــاك�الشــــرعية� ة،�ح5ــــ��ولـــو�أدىقـــرر�مصــــ?�Nالشــــعوب�اjستضـــعَف ي،�)أ.م.و(فلقـــد�أصــــبح�الغـــرب�بقيــــادة

ال5ــ�4أصــبحت�عــاجزة�عــن�تحقيــق�والتــأث?�Nعrــى�قرارا�Gــا،�و أضــف�إــى�هــذا�ســيطرته�عrــى�منظمــة��مــم�اjتحــدة��الدوليــة،

،�وحرمـــان�شـــعوب�ممـــا�أدى�إـــى�احـــت;ل�بعـــض�الـــدول�بـــذرائع�مختلفـــة�لتحقيـــق�أهـــداف�خفيـــة،��مـــن�والســـلم�الـــدولي?ن

 N?صjستق;لو» �أخرى�من�حقها�-ي�تقرير�ا.  
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Abstract: 

The traditional international law allowed the use of armed force which was considered as 
a matter of state sovereignty, as a result the international community witnessed several 
disastrous wars that had affected all human beings. However, the development of the 
international relations and international law, especially after The First World War, urged the 
international community to make considerable efforts in order to prohibit the use of armed 
power in international relations and appealed in the name of the peoples of the world and 
humanity conscience for the necessity of rejecting war and avoiding armed conflicts , and that 
it was time to live in peace. 

Despite the efforts of the international community made during the League of Nations to 
restrict the use of war and the prohibition of aggression, then during the era of the United 
Nations Organization, which prohibited the use of power, the international reality witnessed 
several international and non-international armed conflicts, and many interventions by 
Western countries headed by the United States of America which interfered in the affairs of 
other states, on the pretext of 
protecting human rights and the consolidation of the principles of democracy arguing that this 
intervention is dictated by the human duty; As it used preventive war, invoking the right of 
self-defense and the disarmament of mass destruction weapons to fight international 
terrorism. 

However, it seems through  international practice  that Western countries respect  the 
provisions of international law of European origin in their relations only and are not interested 
in them when it ‘s about  other countries, in particular Third World countries and especially 
Arab countries. The West  continues to underestimate these countries  and consider them as if 
they are still its colonies with the sole purpose of safeguarding its interests by plundering oil 
wealth, provoking conflicts and fighting  the values of Arabs and Islamic societies. 
      The broadening of the interpretation of the concepts of international peace and security 
and the right to self-defense has paved the way for the use of armed force in international 
relations, which has led to the violation of international legitimacy, the threat to world peace 
and the spread of chaos, and has created  many problems, the most important one was  the 
efficiency of the rules of international law, in particular imperative rules.   
           The West, led by the United States, decides the fate of vulnerable people even if it 
violates international legitimacy. Moreover, it influences the decisions of the United Nations, 
which has become incapable of achieving international peace and security, leading to the 
occupation of certain countries under various pretexts to achieve hidden objectives, depriving 
other peoples of their right to self-determination and independence. 
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  قائمة�ا�ختصرات

  باللغة�العربيةت� ا�ختصرا

 الجزء

  دون�اسم�اN�jجم

 دون�بلد�النشر

 دون�دار�النشر

  دون�رقم�الصفحة

  دون�سنة�النشر

  الطبعة

  الو8يات�اjتحدة��مريكية

 ج

  م.إ.د

 ن.ب.د

 ن.د.د

  ص.ر.د

  ن.س.د

  ط

  أ.م.و
Liste d’abréviations en langues étrangères  

 

 
ANC 

BRICS 
 
 

CIDOB 
C.C.T 
C.D.I 

C.I.I.S.E 
E.C.O.W.A.S 
INTER-POL 

J.A.S.T.A 
L.G.D.J 
N.A.T.O 
NEPAD 
O.N.U 
OP.CIT 
O.P.U 

  P 
PDF 
R2P 
Réf 

 
    African National Congress 

Est un acronyme anglais pour désigner un groupe de cinq pays 
qui se réunissent depuis 2011 en sommets annuels: (Brazil, 
Russia, India, China, South Africa). 
Centro de Relaciones Internacionales y Cooperación 
Internacional 
Comité contre terrorisme 
Commission de droit international 
Commission  internationale de l’intervention et de la 
souveraineté des Etats 
Economic Community of West African States 
Organisation internationale de police criminelle 
Justice Against Sponsors of Terrorism 
Librairie générale de droit et de jurisprudence 
North Atlantic Treaty Organization 
Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique 
Organisation des Nations Unis 
Ouvrage  précité 
Office des publications universitaires 
Page 
Portable Document Format 
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R.F.A 
S.d.N 
U.S.A 

Responsabilité de protéger 
Référence 
République Fédérale d’Allemagne 
Société des Nations 

    United States of America 
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 مقّدمة
إّن�للع;قات�الدولية�تاريخ�قديم،�فقد�تعارفت��مم،�واتصل�بعضـها�بـبعض�منـذ�أمـد�بعيـد،�لكـن�ذلـك�»تصـال�

ومـا�نـتج�عنــه�مـن�ع;قـات�كانــت�تقـوم�-ـي�الغالــب�عrـى�الصـراع�مــن�أجـل�البقـاء�ولــو�عrـى�حسـاب�الغ?ــN،�وكانـت�الع;قــات�

  .الدولية�آنذاك�تأخذ�شكل�الحروب�والغزو 

ٌة�اجتماعيــــــة�قديمــــــة�مرتبطــــــة�بتكــــــوين�اjجتمعــــــات�Pنســــــانية،�وســــــجل�البشــــــرية�حافــــــل�بــــــالحروب�فــــــالحرب�ظــــــاهر 

مــة�ابــن�خلــدون 
ّ
لــم�تــزل�«والصــراعات،�ح5ــ��غــدت�الحــرب�ســمة�مــن�أبــرز�ســمات�التــاريخ�Pنســاني،�وµــي�كمــا�يقــول�الع;

ومـــــع�ظهـــــور�الجماعـــــات��)1(،»واقعـــــة�-ـــــي�البشـــــرية�منـــــذ�وجودهـــــا،�وهـــــو�أمـــــر�طبي·ـــــي�-ـــــي�البشـــــر��8تخلـــــو�منـــــه�أمـــــة�و�8جيـــــل

السياسية�وتطور�أشكالها�اكتسبت�أهمية�خاصة�بوصفها�عنصر�من�عناصر�التغي?�Nالسيا^[4،�وأداة�من�أدوات�القهر،�

  .وإحدى�صور�الكفاح�-ي�سبيل�الحق�لتحقيق�العدالة

القســـوة�والتمـــادي�-ـــي�الحـــروب�ال5ـــ�4اتصـــفت�ب ولقـــد�أخـــذت�الع;قـــات�الدوليـــة�-ـــي�العصـــور�القديمـــة�طـــابع�العـــداء

��8تقيـده�أي�ضــوابط�أو�شـروط�Pقـدام�عrــى��فعـال�الوحشـية�مهمــا�
ً
والوحشـية�حيـث�كانــت�الحـرب�آنـذاك�أمــرا�مباحـا

بلغت�خطور�Gا�من�أجل�هزيمة�العدو�وتحقيـق�النصـر،�وفيمـا�يخـص�العصـور�الوسـطى،�فقـد�قامـت�الع;قـات�الدوليـة�

الدولية�وتحقيق�اjصالح�القومية،�مما�أدى�إى�خلق�جو�من�عrى�استخدام�القوة�كوسيلة�jعالجة��زمات�والصراعات�

�،
ً
�آخـــرا

ً
الفو�ـــ[��وعـــدم�»ســـتقرار،�لكـــن��مـــر�اختلـــف�-ـــي�العصـــر�الحـــديث،�حيـــث�بـــدأت�الع;قـــات�الدوليـــة�تأخـــذ�مســـارا

  .وتتجه�نحو�تحقيق�مبادئ�التعاون�واjشاركة�و»بتعاد�عن�الفو�[��والعنف�واستخدام�القوة

يمكــن�تجنG¹ــا،�وأّن�الســ;م�الــدائم�أمــل�بعيــد�اjنــال،�فقــد�تباينــت�نظــرة�اjفكــرين�إــى�الحــرب،�ورغــم�أّن�الحــرب��8

  . فنظر�إل¼Gا�البعض�نظرة�تمجيد�وتقديس،�بينما�اكتفى�البعض�¤خر�بالتسليم�بضررها�رغم�إدراكهم�ºثارها�الجسيمة

جيات�القوميــة�للــدول،�و-ــي�تكييــف�أنمــاط�فــالقوة�كانــت�ومازالــت�محــور�»رتكــاز�الرئي½ــ[�4-ــي�تحديــد�إطــار�Pســ�Nاتي

وباعتبــــار�أّن�إمكانــــات�. ع;قا�Gـــا�الخارجيــــة،�وتقريــــر�طبيعـــة��هــــداف�اjرجــــوة�مـــن�وراء�هــــذه�Pســــ�Nاتيجيات�والسياســـات

الــدول�-ــي�مجــال�القــوة�ليســت�واحــدة�-ــي�الكــم�والكيــف؛�فــإّن�ذلــك�كــان�ومــا�زال�يــدفع��قــوى�مGHــا�إــى�محاولــة�اســتغ;ل�

  .¿�4ل�Nتيب�أوضاعه،�وإرساء�ع;قات�تستجيب�لدوا�ي�مصالحه�القوميةتفوقه�النس

لقد�شهد�تاريخ�البشرية�عـدة�حـروب،�أبرزهـا�الحـرب�العاjيـة��وـى�والثانيـة،�ولقـد�تطـّور�شـكل�اسـتخدام�القـّوة�ف

 .;قات�الّدوليةبصفة�مباشرة�بتطور�اjجتمع�الّدوي،�وظهرت�بسبب�هذا�التطور�عّدة�مNّOرات�8ستخدام�القّوة�-ي�الع

ف Gـا�الحـروب،�هـذا�مـن�جهـة،�وتطـور�قواعـد�القـانون�الـدوي�العـام�مـن�جهـة�أخـرى،�
ّ
ونظرا�لÀثار�الجسيمة�ال�45خل

" وســتفاليا"فقــد�بــذل�اjجتمــع�الــّدوي�جهــودا�كب?ــNة�منــذ��Gايــة�النصــف��ول�مــن�القــرن�الســابع�عشــر،�أي�مــذ�معاهــدة�

جــوء�إـى�اســتخدام�القــّوة�-ـي�الع;قــات�الّدوليــة،�،�وهــذا�مـن�أجــل�القضــاء�عrـى�ظــاهر 1648عـام�
ّ
ة�الحــروب�والحـّد�مــن�الل

ولكنـه�لـم�يفلــح�-ـي�ذلــك،�بسـبب�أخـذ�الــّدول�بمOـNرات�قانونيــة�ومنطقيـة�وأخ;قيـة�أحيانــا،�والتـذرع�بمOــNرات�طغـت�عrــى�

اعـة�الدوليـة�ال5ـ�4اضـطرها�وعليـه،�قامـت�الجم. الساحة�الدولية�-ي�الف�Nة�اjعاصرة�أحيانـا�أخـرى�لتNOيـر�اسـتخدام�القـّوة

                                                           

  .254،�ص2001دار�الكتاب�العربي،�ب?Nوت��،03عبد�الرحمن�بن�خلدون،�اjقدمة،�ط��(1)
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التعـايش�اjشــ�Nك�إــى�اjنــاداة�بقيــام�الع;قــات�الدوليــة�عrــى�أسـس�وقواعــد�قانونيــة��دوليــة�عرفيــة�واتفاقيــة�ثابتــة��Gــدف�

  .إى�تنظيم�الع;قات�الدولية�عrى�أساس�التعاون�الدوي�ونبذ�الحرب�وحل�اjنازعات�الدولية�بالطرق�السلمية

ذي�تلعبــه�القــّوة�-ــي�الع;قــات�الّدوليــة�إــى�نشــأة�مــدارس�فكريــة�لتفســ?�Nالع;قــات�الّدوليــة�عrــى�لقــد�أّدى�الــّدور�اjهــم�الــ

مـن�ميثـاق�منظمـة��1/1ضوء�مفهوم�القّوة،�£ّن�س;م�وأمن�الشعوب،�هما�الرك?}تان��ساسيتان�للع;قات�الدوليـة؛�فاjـادة�

ولتحقيــق�هـــذا�اjقصــد،�تتخـــذ�» ...لســـلم�و�مــن�الـــّدولي?نحفــظ�ا: مقاصــد��مـــم�اjتحــدة�µـــي« :�مــم�اjتحـــدة،�تــنص�عrـــى�أّن 

منظمــــة��مــــم�اjتحــــدة�التــــداب?�Nال;زمــــة�jنــــع�Pخــــ;ل�بالســــلم�و�مــــن�الــــدولي?ن،�وتتــــذرع�بالوســــائل�الســــلمية�لحــــل�اjنازعــــات�

  .Pخ;ل�بالسلمالدولية،�كما�تتخذ�تداب?�Nالحفاظ�عrى��من�بقمع�أعمال�العدوان�وغ?Nها�من��فعال�ال�45تؤدي�إى�

ورغــــم�جهــــود�اjجتمــــع�الــــدوي�للتقليــــل�مــــن�وطــــأة�ال|}اعــــات�اjســــلحة�الدوليــــة�وغ?ــــ�Nالدوليــــة،�فــــإّن�حــــّدة�التــــوتر�-ــــي�

الع;قات�الدولية،�ازدادت�بشكل�كب?�Nخاصة�منذ�مطلـع�الثمانينيـات�وإـى�غايـة��Gايـة�العقـد��خ?ـ�Nمـن�القـرن�العشـرين�

وظهور�القطبيـة��1991د�زوال�اjعسكر�»ش�Nاكي،�وتفكك�»تحاد�السوفياتي�عام�فبع. وبداية�القرن�الواحد�والعشرين

�-ــي�اســتخدام�القــوة�العســكرية�ضــد�دول��8تقــوى�عrــى�رد�
ً
�حاديــة�وبــوادر�النظــام�العــالم�4الجديــد،�شــهد�العــالم�إفراطــا

 .العدوان�والدفاع�عن�نفسها

  :أهمية�الدراسة

الع;قات�الدولية�من�الناحية�الواقعية،�وتتجrى�هذه��هميـة�مـن�خـ;ل��إّنأهمية�مسألة�استعمال�القوة�تظهر�-ي

التـــذرع�بحـــق�اســـتعمال�القـــوة�دفاعـــا�عـــن�الـــنفس�-ـــي�الواقـــع�الـــدوي؛�فـــرغم�كـــل�الجهـــود�الدوليـــة�ال5ـــ�4بـــذلت�عOـــ�Nمراحـــل�

�أّن�الواقــع�يثبــت�عكــس�ذلــك،�فهــو�يتنــاقض�مــع�اjواثيــق�
ّ
جــوء�إــى�الحــرب،�إ8

ّ
ــدت�تاريخيــة�للحــّد�مــن�الل

ّ
الّدوليــة�ال5ــ�4أك

عrى�منع�استعمال�القوة�-ي�الع;قات�ب?ن�الّدول،�وعrـى�النقـيض�مـن�ذلـك،�فـإّن�البحـث�عـن�¤ليـات�الفعالـة�للحـّد�مـن�

الحروب�-ي�الع;قات�الدولية�يؤدي�إى�تحقيق�أهم�مقصد�يصبو�إليه�اjجتمع�الدوي،�أ�8وهو�اسـتتباب�السـلم�و�مـن�

  .الدولي?ن

حظــر�اسـتخدام�القــوة�وال Gديــد�GÊــا�بـ?ن�الــدول�-ــي�مــدى�تكـريس�مبــادئ�وقواعــد�القــانون�الــدوي��كمـا�تتجrــى�مســألة

العــام،�وخاصــة�القواعــد�القانونيــة�¤مــرة�وفعاليــة�هــذه�القواعــد،�ح5ــ���8ُي�ــNك�اjجــال�واســعا�للــدول،�وخاصــة�الغربيـــة�

لقـــانون�الــدوي�وتتوســـع�-ــي�تفســـ?�Nقواعــده�وفقـــا�مGHــا�وعrــى�رأســـها�الو8يــات�اjتحـــدة��مريكيــة�وبريطانيـــا�لتن Gــك�مبــادئ�ا

  .jصالحها�لتNOر�بذلك�تدخ;�Gا�غ?�Nاjشروعة�تحت�ذريعة�الدوافع�Pنسانية�من�أجل�تحقيق�أهداف�خفّية

والواقع�يشهد�بأّن�مبدأ�حظر�استعمال�القوة�-ي�الع;قات�الدولية،�تّم�خرقه�-ي�العديد�من�اjرات،�وخاصـة�بعـد�

ردة�وا�Gيــار�القطبيــة�الثنائيــة؛�وهــذا�بســبب�هيمنــة�الــدول�الخمــس�الكOــNى�عrــى�مجلــس��مــن،�صــاحبة��Gايــة�الحــرب�البــا

من�جهة،�ومن�جهة�أخرى،�فإّن�مجلـس��مـن�أصـبح�أداة�بأيـدي�هـذه�الـدول،�مّمـا�أدى�إـى�تراجـع�) الفيتو(حق�النقض�

رق�الســلمية،�خاصــة�بعــد�أزمــة�دور�منظمــة��مــم�اjتحــدة،�حيــث�أصــبحت�غ?ــ�Nقــادرة�عrــى�فــض�ال|}اعــات�الدوليــ
ّ
ة�بــالط

  .2003حرب�الخليج�عام�
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  :وضوعأسباب�اختيار�ا�

إّن�أهـــم��ســـباب�ال5ـــ�4دفعتËـــ�4إـــى�اختيـــار�هـــذا�اjوضـــوع،�µـــي�ارتبـــاط�مســـألة�اســـتخدام�القـــوة��بـــأبرز�مقصـــد�مـــن�

دوي�أصــبحا�مهــّددين،�£ّن�مقاصـد��مــم�اjتحــدة�اjتمثــل�-ــي�حفـظ��مــن�والســلم�الــدولي?ن؛�وإّن�أمــن�وسـ;م�اjجتمــع�الــ

القـوى�الغربيــة�أصــبحت�تتـدخل�عســكريا�-ــي�دول�العـالم�الثالــث�بصــفة�عامـة،�و-ــي�الــدول�العربيـة�بصــفة�خاصــة�بحّجــة�

أضف�إى�هذا،�فإّن�الو8يات�اjتحدة��مريكية،�تس·ى�لتجزئة�الوطن�العربي�لتفسح�اjجال�. الحفاظ�عrى�أمGHا�القومي

لشــرق��وســط�الكب?ــN،�وتســ·ى�أيضــا�للســيطرة�عrــى�اjــوارد�النفطيــة�-ــي�الــدول�اjستضــعفة�Îســرائيل�لتحقيــق�مشــروع�ا

لتقويــة�اقتصــادها�عrــى�حســاب�الشــعوب�اjقهــورة،�وهــذا�عــن�طريــق�اســتعمال�القــوة�العســكرية،�والتــدخل�-ــي�الشــؤون�

لت�ف¼Gـــا�أســـلحة�محّرمـــة�الداخليـــة�للـــدول؛�فـــالواقع�الـــدوي�شـــهد�أحـــداثا�أليمـــة�راح�ضـــحي Gا�¤8ف�مـــن�البشـــر،�اســـتعم

  .دوليا،�ومن�أهم�هذه��حداث�غزو�العراق،�وأفغانستان�والصومال�من�ِقبل�الو8يات�اjتحدة��مريكية

  :أهداف�البحث

أهدفمن�خ;ل�هـذا�البحـث�إـى�تبيـان�أهـم�Pشـكا8ت�القانونيـة�ال5ـ�4تواجـه�اjجتمـع�الـدوي،�وال5ـ�4بسـبG¹ا�تتمـادى�

للتــــدخل�-ــــي�الشــــؤون�الداخليــــة�للــــدول�وخاصــــة�عــــن�طريــــق�التــــدخل�العســــكري،�ومــــن�هــــذه��الــــدول�الغربيــــة�وتتــــذرع�GÊــــا

  .Pشكا8ت�نظرية�التدخل،�Pرهاب�الدوي،�والحرب�الوقائية

  :إشكالية�البحث

رات�وحــدود�استـــخدام�القــّوة�العســكرية�بــ?ن�»عتبــارات�: ولدراســة�هــذا�اjوضــوع،�أطــرح�Pشــكالية�التاليــة ِNّــOــي�مµمــا�

  ة�ومبادئ�القانون�الدوي�العام؟�وأّي�من�هذين�اjبدأين�سائٌد�-ي�الواقع�الدوي؟�قانون�القّوة�أم�قّوة�القانون؟�السياسي

  :ا�نهج�ا�عتمد��ي�البحث

اعتمــــدت�عrــــى�اjــــنهج�الوصــــفي�Îبــــراز�التطــــور�التــــاريÒي�8ســــتخدام�القــــوة،�ومــــدى��،لÑجابــــة�عــــن�إشــــكالية�البحــــث

اعـــــة�الدوليـــــة�jنـــــع�الحـــــرب�إّبـــــان�ف�ـــــNة�القـــــانون�الـــــدوي�التقليـــــدي�وإـــــى�غايـــــة�الف�ـــــNة�التقـــــدم�اjحقـــــق�بفضـــــل�جهـــــود�الجم

  . اjعاصرة�من�أجل�تحقيق�الس;م

كمـــــا�اعتمـــــدت�عrـــــى�اjـــــنهج�التحليrـــــي�لتفســـــ?�Nوتحليـــــل�ظـــــاهرة�اســـــتخدام�القـــــوة�-ـــــي�الع;قـــــات�الّدوليـــــة،�للوصـــــول�إـــــى��

عrـــــى�ضـــــوء�الفقـــــه�والقـــــانون�الـــــدولي?ن،�خاصـــــة�فيمـــــا�يتصـــــل��اســـــتنتاجات�تتعلـــــق�بآثـــــار�اســـــتخدام�القـــــوة�-ـــــي�هـــــذه�الع;قـــــات

بمســـــألة�التـــــذرع�بحـــــق�اســـــتعمال�القـــــوة�بحّجـــــة�الـــــّدفاع�الشـــــر�ي�الوقـــــائي�عـــــن�الـــــنفس�jكافحـــــة�Pرهـــــاب،�وبذريعـــــة�التـــــدخل�

د�العســكري�Pنســاني�لحمايــة�حقــوق�Pنســان�ونشــر�الديمقراطيــة،�وهــذا�مــن�خــ;ل�تحليــل�¤راء�الفقهيــة�و�حكــام�والقواعــ

  .واjبادئ�القانونية�الواردة�-ي�»تفاقيات�واjواثيق�الدولية�ال�45تتعلق�بمسألة�استخدام�القوة�-ي�الع;قات�الدولية

  :البحث�محاور 

لقـــد�عالجـــت�اjوضـــوع�-ـــي�بـــاب?ن�اثنـــ?ن،�تطرقـــت�-ـــي�البـــاب��ول�إـــى�حظـــر�اللجـــوء�إـــى�القـــوة�اjســـلحة�-ـــي�الع;قـــات�

ء�إـــــى�الحـــــرب�مـــــن�منظـــــور�القـــــانون�الـــــدوي�العـــــام�-ـــــي�الفصـــــل��ول،�بّينـــــت�فيـــــه�مـــــدى�الدوليـــــة،�تناولـــــت�مســـــألة�اللجـــــو

أمـا�-ـي�الفصـل�الثـاني،�فقـد�ذكـرت�. مشروعية�الحرب�-ي�الع;قات�الدولية،�ثم�عرجت�عrى�الجهـود�الدوليـة�jنـع�الحـرب
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رات�الشــــرعية�8ســـــتخدام�القــــوة�اjســـــلحة�-ــــي�الع;قــــات�الدوليـــــة،�وµــــي�الـــــدفاع�الشــــر�ي ِNّــــOjي�العـــــام��ا-ــــي�القـــــانون�الــــدو

والكفــــاح�اjســــلح�مــــن�أجــــل�تقريــــر�اjصــــ?N،�وهمــــا�»ســــتثناءان�الــــواردان�عrــــى�مبــــدأ�حظــــر�اســــتخدام�القــــوة�-ــــي�الع;قــــات�

  .  الدولية�طبقا�jيثاق�منظمة��مم�اjتحدة

جــوء�إــى�القــّوة�اjســلحة�إثــر�التحــو8ت�الدوليــة�ا
ّ
لراهنــة،�تطرقــت�-ــي�أمــا�البــاب�الثــاني،�خّصصــته�لدراســة�ذرائــع�الل

التــدخل�تناولــت�مســألة�التــدخل�الــدوي�لحمايــة�حقــوق�Pنســان،�و الفصــل��ول�منــه�إــى�التــدخل�العســكري�Pنســاني،�

والتـــدخل�العســـكري� العســـكري�مـــن�أجـــل�نشـــر�الديمقراطيـــة،�أمـــا�-ـــي�الفصـــل�الثـــاني،�عالجـــت�موضـــوع�الحـــرب�الوقائيـــة

 .بذريعة�مكافحة�Pرهاب�الّدوي
 .توّصلت�إى�أهم�النتائج�وقدمت�بعض�»ق�Nاحات�و-ي�الختام،

  

  البــاب�mول 

  حظر�اللجوء�إ»ى�القوة�ا�سلحة��ي�الع�قات�الدولية
إّن�اjبــدأ�اjســلم�بــه�-ــي�فقــه�القــانون�الــدوي�العــام�هــوأن�الحالــة�الطبيعيــة�بــ?ن�الــدول�µــي�الســ;م،�والحــرب�حالــة�

ت�سواًء�كانت�مشروعة�أو�غ?�Nمشروعة،�فإ�Gا�تخضع�لقواعد�قانونية�عارضة�مهما�كانت�أسباGÊا،�وأّن�الحرب�م��5وقع

 .وترتب�آثارا�بالنسبة�للدول�و�فراد�عrى�حد�سواء

ويرى�بعض�الباحث?ن�أن�إطار�الع;قات�الدولية�هو�الحرب�والسلم؛�بينما�يرى�البعض�¤خر�بأ�Gا�ع;قات�شـاملة�

-ــــي�الف�ــــNة�اjعاصــــرة،�لــــم�تعــــد�الع;قــــات�مقتصــــرة�فقــــط�عrــــى�تشــــمل�مختلــــف�الجماعــــات�-ــــي�الع;قــــات�الدوليــــة،�ولكــــن�

الدول،�وإنما�دخلت�كيانات�أخرى�إى�اjجتمع�الدوي�أصبح�لها�تأث?�Nفاعل،�مثل�الشركات��منية�والعسكرية�الخاصة،�

-ـــي��وال5ـــ�4أصـــبحت�تث?ـــ�Nالكث?ـــ�Nمـــن�Pشـــكا8ت�القانونيـــة�-ـــي�الع;قـــات�الدوليـــة،�خاصـــة�عنـــدما�تســـتخدمها�بعـــض�الـــدول 

  .ال|}اعات�اjسلحة�الدولية�وغ?�Nالدولية

فبـــــ?ن�جهـــــود�اjجتمـــــع�الـــــدوي�لحظـــــر�اســـــتخدام�القـــــوة،�واعتبـــــار�اللجـــــوء�إـــــى�القـــــوة�جريمـــــة�دوليـــــة،�وتصـــــرف�يخـــــالف�

قاعــدة�قانونيــة�آمــرة�يوجــب�اjســؤولية�الدوليــة،�ووجــوب�حــل�ال|}اعــات�الدوليــة�بــالطرق�الســلمية،�وأنــه��8يجــوز�اســتعمال�

حالـــة�الـــدفاع�عـــن�الـــنفس،�هـــذا�مـــن�جهـــة،�وظهـــور�اتجـــاه�يصـــف�الكفـــاح�اjســـلح�مـــن�أجـــل�تقريـــر�اjصـــ?�Nبأنـــه��القـــوة�إ�8-ـــي

عنــف�وإرهــاب�مــن�جهــة�أخــرى،�حاولنــا�-ــي�هــذا�البــاب،�إبــراز�أهــم�اjبــادئ�القانونيــة�ال5ــ�4تتعلــق�بمســألة�اللجــوء�إــى�الحــرب�

  .لشرعية�8ستخدام�القوة�اjسلحة�-ي�الفصل�الثانيمن�منظور�القانون�الدوي�-ي�الفصل��ول،�ثم�بينا�اNOjرات�ا

ــي�هـــذا�البــــاب،�تتمثــــل�-ــــي�مـــدى�مشــــروعية�الحــــرب�-ـــي�الع;قــــات�الدوليــــة�مــــن� فـــأهم�اjســــائل�ال5ــــ�4قمنـــا�بدراســــ Gا�-ــ

منظور�القانون�الدوي�التقليدي�واjعاصر،�وخصخصة�الحرب�-ي�الع;قات�الدولية،�والجهود�الدولية�لحظر�الحرب�-ي�

الدوليــة،�ثــم�»ســتثناءات�الــواردة�عrــى�مبــدأ�حظــر�اســتخدام�القــوة�-ــي�الع;قــات�الدوليــة،�واjتمثلــة�-ــي�الــدفاع�الع;قــات�

N?صjسلح�من�أجل�تقرير�اjالشر�ي�والكفاح�ا.  
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  الفصــل�mول   

  اللجوء�إ»ى�الحرب�من�منظور�القانون�الدو»ي
-ـــي�الع;قـــات�الدوليـــة�مـــن�منظـــور�العـــرف��-ـــي�هـــذا�الفصـــل،�ســـأتطرق�إـــى�تبيـــان�مفهـــوم�الحـــرب�ومـــدى�مشـــروعي Gا

والقانون�الدوي�التقليدي،�وخاصة�النظرية�ال�45كانت�سائدة�آنذاك،�واjتمثلة�-ي�فكرة�الحرب�العادلة�ال�45كانت�تبيح�

إعــ;ن�الحــرب�وتعتNOهــا�مــن�مظــاهر�الســيادة،�ثــم�بّينــت�شــروط�خــوض�الحــرب،�وموقــف�الفقــه�مــن�مشــروعية�خوضــها�

رضـــت�الحـــرب�عrـــى�أحـــد��طـــراف؛�ومـــن�بـــ?ن�أهـــم�هـــذه�الضـــوابط،�»ل�ـــ}ام��والضـــوابط�ال5ـــ�4يجـــب
ُ
»ل�ـــ}ام�GÊـــا�إذا�مـــا�ف

  . بقواعد�القانون�الدوي�Pنساني،�و»متناع�عن�استعمال��سلحة�اjحظورة

كمــــا�تطرقــــت�إــــى�مســــألة�مــــدى�مشــــروعية�الحــــرب�-ــــي�الع;قــــات�الدوليــــة�-ــــي�اjبحــــث��ول،�والجهــــود�الدوليــــة�jنــــع�

ب�-ــي�اjبحــث�الثــاني،�تناولــت�مــن�خــ;ل�هــذين�اjبحثــ?ن�التطــور�التــاريÒي�jنــع�الحــرب،�بّينــت�مــن�خ;لــه�اjحــاو8ت�الحــر 

ال5ـــ�4ُبـــذلت�بغيـــة�حظـــر�اســـتخدام�القـــّوة�إّبـــان�عصـــبة��مـــم،�و-ـــي�الف�ـــNة�ال5ـــ�4أعقبـــت�عهـــد�العصـــبة؛�فهـــذه�الف�ـــNة�ال5ـــ�4

  .ي�واقع�اjجتمع�الّدوي�مرحلة�تقييد�الحربشهدت�محاو8ت�عديدة�jنع�اللجوء�إى�القّوة،�جّسدت�-

ثـــم�عرجـــت�عrـــى�الجهـــود�الدوليـــة�ال5ـــ�4ُبـــذلت�و�8زالـــت�تبـــذل�مـــن�ِقبـــل�اjجتمـــع�الـــدوي�مـــن�أجـــل�حظـــر�اللجـــوء�إـــى�

�مـن�اjحـاو8ت��وـى�ال5ـ�4شـهدها�اjجتمـع�الـّدوي،�وال5ـ�4كانـت�
ً
استخدام�القوة�أو�ال Gديد�GÊا�-ي�الع;قات�الدولية،�بـدءا

عrـــى�إثـــر�صــــدور�قـــرار�الجمعيـــة�العامـــة�لعصــــبة��مـــم�باÎجمـــاع�الـــذي�حّرمــــت��1927·ى�إـــى�تحـــريم�الحـــرب�منــــذ�عـــامتســـ

بموجبـــه�الحـــرب�العدوانيـــة،�ثـــم�الجهـــود�اjبذولـــة�مـــن�ِقبـــل�اjجتمـــع�الـــدوي�لتقييـــد�الحـــرب،�ثـــم�تحـــريم�الحـــرب�وال Gديـــد�

فقه�والقضاء�الدولي?ن�مـن�ال Gديـد�باسـتخدام�القـوة�-ـي�باستخدام�القوة�-ي�الع;قات�الدولية،�وبّينت�موقف�كل�من�ال

  .الع;قات�الدولية

أضــف�إــى�هــذا،�تطرقــت�إــى�أهــم�إشــكالية�-ــي�القــانون�الــدوي�اjعاصــر،�واjتمثلــة�-ــي�مســالة�خصخصــة�الحــرب�-ــي�

وظفي�الشــركات�الع;قــات�الدوليــة�ومــا�ينجــّر�عGHــا�مــن�إشــكا8ت�قانونيــة�-ــي�هــذا�اjجــال،�مــن�أهمهــا،�الوضــع�القــانوني�jــ

  .العسكرية�الخاصة،�واjسؤولية�الدولية�عن��فعال�غ?�Nاjشروعة�لهذه�الشركات

  ا�بـحث�mول 

 مدى�مشروعية�الحرب��ي�الع�قات�الدولّية�
إّنـــالحروب�µـــي�النتيجـــة�اjباشـــرة�8ســـتخدام�القـــوة�كـــأداة�إجبـــار�-ـــي�الع;قـــات�الدولـــة،�فعـــن�طريـــق�الحـــرب�تســـ·ى�

لحصول�عrى�توسعات�إقليمية�أو�امتيازات�مادية�واقتصادية،�أو�إسقاط�نظام�سيا^[�4مع?ن��8تستطيع�بعض�الدول�ل

وينظر�أساتذة�الع;قات�الدولية�. التعامل�معه،�وبدون�استخدام�القوة�فإن�الوصول�إى�هذه�النتائج�يصبح�أمرا�صعبا

كـل�أسـاليب�ووسـائل�Pقنــاع�وال Gديـد�وPغـراء�ال5ــ�4إـى�الحـرب�عrـى�أ�Gــا�حـل�يـائس��8يلجـأ�إليــه�إ�8بعـد�مـا�يتأكـد�فشــل�

،�ونظريـة�)اjطلـب��ول (-ي�هذا�اjبحث،�سأتناول�مفهوم�الحـرب�-ـي�) 1(تمارس�بقصد�الوصول�إى�أهداف�معينة�بذا�Gا،

                                                           

،�1991إســـــــماعيل�صـــــــNOي�مقلـــــــد،�الع;قـــــــات�السياســـــــية�الدوليـــــــة�دراســـــــة�-ـــــــي��صـــــــول�والنظريـــــــات،�اjكتبـــــــة��كاديميـــــــة،�القــــــــاهرة�/ د�(1)

  .202،203ص



 ذرائع�استخدام�القوّ 
ّ
 تــوري�يخلــف. د                                                     ةوليّ ي�الع�قات�الّد ��حةة�ا�سل

  

           برلين – المانيا/  وا�قتصادية والسياسية ا�ستراتيجية للدراسات العربي مقراطيالدي المركز داراتإص

 Page 16 

  

 

طلـب�اj(،�ثم�ضوابط�خـوض�الحـرب�)اjطلب�الثاني(الحرب�العادلة�-ي�الشرائع�السماوية�والقانون�الدوي�التقليدي�-ي�

 ).اjطلب�الرابع(،�وبعدها�خصخصة�الحرب�-ي�الع;قات�الدولية�)الثالث

  ا�طلـب�mول 

  مفهــوم�الحــرب
تختلـف�جـل�التعريفــات�للحـرب�بــاخت;ف�رؤيـة�كــل�طـرف�للحــرب،�ولقـد�تطرقـت�-ــي�هـذا�اjطلــب�إـى�تعريــف�الحـرب�لغــة�

  ). فرع�الثانيال( نت�بعد�ذلك�أنواع�الحروب�-ي،�ثم�بيّ )الفرع��ول (واصط;حا�

���� ���	�
  ���	� ����    
لقــــــد�اهــــــتم�القــــــانون�الــــــدوي�التقليــــــدي�بــــــالحرب�فقــــــام�بدراســــــ Gا�وصــــــاغ�الفقهــــــاء�النظريــــــات�القانونيــــــة�والسياســــــية�وتــــــم�

تأصــيلها�طبقــا�لفلســفته�وأفكــاره�ومبادئــه�ال5ــ�4تقــوم�عrــى�مبــدأ�الســيادة�اjطلقــة�للدولــة�الــذي�جعــل�الحــرب�حقــا�مطلقــا�للدولــة�

 )1(.جوز�تقييده�أو�فرض�قيود�عليه�اح�Nاما�jبدأ�السيادة،�وظلت�هذه�النظرية�سارية�اjفعول�ح��5القرن�العشرين�8ي

���
 ����	 �����	� الحــرب�ُتجمــع�عrــى�حــروب،�جــاء�-ــي�القــاموس�وأنــا�حــرب�jــن�حــارب�4Ëوتحــاربوا،�وجــاء�-ــي�: ������

،�ويقال�قامت�الحـرب�عrـى�سـاق،�واشـتد��مـر�وصـعب�الوسيط�الحرب�بمع��Ëالقتال�ب?ن�فئت?ن�وجمعها�حروب اjعجم

NـÞى�حالة�الحرب�بـ?ن�جمـاعت?ن�أو�أكrا�وأحيانا�عGÊى�نشوrادي�عjا��Ëعjى�القتال�باr2(»الخ;ص،�وتدل�كلمة�الحرب�ع( .

بكســر�والحــرب�نقــيض�الســلم،�ودار�الحــرب�بــ;د�اjشــرك?ن�الــذين��8صــلح�بيــGHم�وبــ?ن�اjســلم?ن؛�ورجــٌل�ِحــْرٌب�وِمْحــَرٌب،�

�ُمحاِرٌب �:اjيم،�وِمْحَراٌب   ) 3(.شديد�الَحْرِب،�وأنا�َحْرٌب�jن�حارب�4Ëأي�عدّو،�وف;ن�َحْرٌب�ي،�أي�عدوٌّ

�����
 ������ ���	� الحرب�أن�يقتتل�طرفان�أو�أك�NÞ-ي�مرحلة�معينة�من�التاريخ،�و-ي�بقعة�معينة�من�: ����

ــه�العــالم�وتشــهد
ُ
ه�أكÞــ�Nمــن�قــّوة،�وتنشــب�الحــرب�نتيجــة�عــدة�أســباب،�وتــدوم�مرحلــة�زمنيــة�الجغرافيــا�قتــا�8نــاجزا�يْعِرف

معينـة�قــد�تطــول�أو�تقصــر،�ولكــن�بعــد�أن�تضــع�أوزارهــا�تكــون�قـد�نتجــت�مــؤثرات�جــد�خط?ــNة�-ــي��وضــاع�بــ?ن�الطــرف?ن�

  )4(.اjتحارب?ن�أو��طراف�اjتحاربة

اjجتمــع�الــّدوي�تتنازعــه�نظرّيــات�سياســّية��إّن�وضــع�تعريــف�مّوحــد�للحــرب�عrــى�الّصــعيد�الــّدوي�أمــر�صــعب؛�كــون 

متعــّددة،�وإيــديولوجيات�متنوعــة�وأفكــارا�وتصــورات�متباينــة،��مــر�الــذي�قــاد�بالGHايــة�إــى�تعــدد�تعريفــات�الحــرب؛�فمــث;�

�من�الوجود�Pنساني،�إذ��8يمكن�»ستغن
ً
اء�نجد�أن�الرؤية�الليب?Nالية�للحرب،�تعدها�ظاهرة�دائمة،�ف�4áبنظرها�جزءا

عGHا�مع�التأكيد�عrى�إمكانية�تقليص�فرص�أسباGÊا�ونشوGÊا،�أّما�الفكر�»ش�Nاكي�فله�رؤيته�الخاصة،�فهو�يعت�NOالحرب�

  )5(.ظاهرًة�مؤقتة�للوجود�Pنساني،�وأ�Gا�سوف�تنت�4áبان Gاء�الصراع�الطبقي�وعrى�اjستوي?ن�الداخrي�والدوي

                                                           

 .23،�ص2008شر�والتوزيع،�القاهرة�السيد�مصطفى�أحمد�أبو�الخ?N،�الشركات�العسكرية�و�منية�الدولية�الخاصة،�إي�Nاك�للطباعة�والن/ د(1)

 .45،�ص1997ضو�مفتاح�غمق،�نظرية�الحرب�-ي�Pس;م�وأثرها�-ي�القانون�الدوي�العام،�دار�الكتب�الوطنية،�بنغازي�/ د�(2)

  .49،�ص1997،�دار�صادر،�ب?Nوت�02ابن�منظور�Pفريقي،�لسان�العرب،�اjجلد��(3)

،�اjجلـس�الـوط02�4Ëالعـدد�36خية،�مدخل�من�أجل�فهم�سوسـيولوâي،�مجلـة�عـالم�الفكـر،�اjجلـدسّيار�الجميل،�الحرب�ظاهرة�تاري/ د�(4)

NO80،�ص2007للثقافة�والفنون�و¤داب،�الكويت�ديسم.  

طلعت�جياد�لãي�الحديدي،�مشروعية�الحرب�-ي�الشريعة�Pس;مية�والقانون�الدوي�العـام،�مجلـة�جامعـة�كركـوك،�السـنة�الرابعـة،�/ د�(5)

  .100،�ص2009،�العراق�02،�العدد04داjجل
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  : ريفات�كث?Nة�مGHاولقد�عّرف�فقهاء�القانون�الدوي�الحرب�بتع

نضال�ب?ن�القوات�اjسلحة�لكل�من�الفريق?ن�اjتنازع?ن،�يرمي�به�كل�مGHما�إى�صيانة�حقوقه�ومصالحه،�-ي�مواجهة��-أ

�ب?ن�الدول 
ّ
  .الطرف�¤خر،�و�8تكون�إ8

بــــاع�مـــع�إت)1(الحـــرب�µـــي�ظـــاهرة�اجتماعيـــة،�تقـــوم�عrــــى�قتـــال�مســـلح�بـــ?ن�الـــدول�GÊـــدف�تغليــــب�وجهـــة�نظـــر�سياســـية،�-ب

 )2(.القواعد�ال�45يقّررها�القانون�الدوي

ب�عrى�بعضها�البعض�-ج
ّ
 ) 3(.صراع�عن�طريق�استخدام�القّوة�اjسلحة�ب?ن�الدول،�GÊدف�التغل

ويكــون��،صــراع�مســلح�بــ?ن�دولتــ?ن�أو�أكÞــ�Nينظمــه�القــانون�الــدوي"ولقــد�عّرفهــا�الــدكتور�محمــد�حــافظ�غــانم�بأ�Gــا،�

صــراع�بــ?ن�"،�كمــا�ُيعّرِفهــا�الــدكتور�صــادق�أبــو�هيــف،�بأ�Gــا�"الوطنيــة�للــدول�اjتحاربــةالغــرض�منــه�الــدفاع�عــن�اjصــالح�

يرمـــي�منـــه�كـــل�مGHمـــا�إـــى�صـــيانة�حقوقـــه�ومصـــالحه�-ـــي�مواجهـــة�الطـــرف�, القـــوات�اjســـلحة�لكـــل�مـــن�الفـــريق?ن�اjتنـــازع?ن

حقيــق�أغــراض�سياســية�أو�فــالحرب�إذن،�حســب�التعريــف�الــراجح،�µــي�قتــال�مســلح�بــ?ن�الــدول،�Gåــدف�إــى�ت�)4(".¤خــر

  )5(.قانونية�أو�اقتصادية�أو�عسكرية

����	� ���	�
 ����	� �����  
هنـــاك�أوصـــاف�عديـــدة�للحـــرب،�فáـــ�4تتنـــوع�وفقـــا�jعـــاي?�Nمعينـــة،�ســـواء�كانـــت�قانونيـــة�أو�سياســـية،�فيـــتم�تصـــنيف�

وأحيانـــا�أخـــرى�وفقـــا��أنـــواع�الحـــروب�حســـب�الظـــروف�ال5ـــ�4وقعـــت�ف¼Gـــا،�أو�حســـب�الـــدوافع�ال5ـــ�4أشـــعلت�فتيـــل�الحـــرب،

 :لçهداف�العلنية�أو�الخفية�لخوض�هذه�الحرب،�وهذا�ما�سنحاول�إبرازه�-ي�النقاط�التالية

��� 
 ��  :تتخذ�هذه�الحروب�عدة�صور�مGHا:����� �	���� %$ ��# �	"�!  �	�
�
�يبèــي�»عتــداء�عل¼Gــا،�فتعَمــد�إــى:�	����� �	"!�&���� 

ً
الــّدفاع�عــن�أراضــ¼Gا،��µــي�ال5ــ�4تحــدث�عنــدما�تجــد�الــدول�عــدّوا

  .1967ومن�هذا�القبيل�الحروب�ال�45اندلعت�ب?ن�الدول�العربية�وإسرائيل�إثر�اغتصاGÊا��را�[�4العربية�عام�

�
شـــن�مخالفـــة�jبـــادئ�وقواعـــد�وأحكـــام�القـــانون�الـــدوي،�وميثـــاق��مـــم�:�	������ �	�"�������� 
ُ
µـــي�تلـــك�الحـــرب�ال5ـــ�4ت

حظــر�اســتخدام�القــوة�-ــي�الع;قــات�الدوليــة؛�وبمعËــ��أوضــح،�µــي�تلــك�الحــرب�،�الخاصــة�ب)2/4(اjتحــدة�وخاصــة�اjــادة�

فáـــ�4الحـــرب�ال5ـــ�4تعتـــدي�ف¼Gـــا�قـــّوة�أجنبيـــة�عrـــى�شـــعب��) 6(ال5ـــ�4ليســـت��ضـــمن�حـــال�45الـــدفاع�الشـــر�ي�و�مـــن�الجمـــا�ي؛

                                                           

  .335،�ص1987شارل�روسو،�القانون�الدوي�العام،�ترجمة�شكر�هللا�خليفة،��هلية�للنشر�والتوزيع،�ب?Nوت�(1)

فاتنــــة�إســــماعيل�الشــــوبكي،�اســــتخدام�القــــوة�اjفرطــــة�-ــــي�الحــــرب�دراســــة�فقهيــــة�مقارنــــة،�مــــذكرة�ماجســــت?N،�كليــــة�الشــــريعة�والقــــانون،�(2)

  .10،�صP2011س;مية،�غزة�الجامعة�

  .11،�صنفس�اjرجع(3)

هـــاني�بـــن�عrـــي�الطهـــراوي،�أحكـــام�أســـرى�الحـــرب،�دراســـة�مقارنـــة�بـــ?ن�القـــانون�الوضـــ·ي�والشـــريعة�Pســـ;مية،�جامعـــة�نـــايف�العربيـــة�/ د�(4)

  .18،�ص2012للعلوم��منية،�الرياض�

ي�القـــانون�الـــدوي�العـــام،�دار�دجلـــة�ناشـــرون�وموزعـــون،�عمـــان،��ردن�عبـــد�الفتـــاح�عبـــد�الـــرزاق�محمـــد،�النظريـــة�العامـــة�للتـــدخل�-ـــ/ د�(5)

  .42،�ص2009

  .22السيد�مصطفى�أحمد�أبو�الخ?N،�مرجع�سابق،�ص/ د�(6)
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»ستع;ء،�كما�مسالم،�وينبع�الدافع�للعدوان�من�نعرة�عدوانية�عنصرية،�أو�دينية�أو�سياسية،�ومن�عقدة�السيطرة�و

 )1(.حدث�-ي�حروب�إسرائيل�مع�الدول�العربية

'
µـي�نهـج�سيا^ـ[�4عـدواني،�اتخذتـه��وسـاط�»مNOياليـة،�و-ـي�مقـدم Gا�الو8يـات�اjتحـدة��مريكيـة�: �	��� �	(���") 

-ــــــي��Gايــــــة��للوقــــــوف�بوجــــــه�»تحــــــاد�الســــــوفياتي�ودول�أوروبــــــا�الشــــــرقية�بعــــــد�ان Gــــــاء�الحــــــرب�العاjيــــــة�الثانيــــــة،�وبالتحديــــــد

�ربعينيات؛وقـد�اتسـمت�هـذه�الحـرب�بســباق�التسـلح،�وبالـذات�السـ;ح�النــووي،�وتأسـيس�القواعـد�العسـكرية�اjحاطــة�

با8تحـاد�السـوفي�45سـابقا،�وكـذلك�اســتخدام�القـّوة�-ـي�الع;قـات�الدوليـة،�ورفــض�كـل�اjحـاو8ت�الجـاّدة�لحـل�ال|}اعــات�

  )2(.الدولية�عن�طريق�اjفاوضات

ا،�أن�نعـــّرِف�الحـــرب�البـــاردة�بأ�Gـــا،�الحـــرب�ال5ـــ�4تســـتخدم�ف¼Gـــا��طـــراف�اjتعاديـــة�كـــل�أنـــواع�القـــّوة�اjتاحـــة،�كمـــا�يمكننـــ

حة�بقصـد�إرغـام�العـدو�عrـى�التسـليم�Îرادة�الطــرف�اjنتصـر،�وتسـود�خـ;ل�ف�ـNة�هـذه�الحـرب�حالـة�مــن�
ّ
ماعـدا�القـوات�اjسـل

  )3(.بحيث�يشعر�كل�طرف�بأنه�ُمهّدٌد�بمخاطر�احتمال�العدوان�اjسلحالتوتر�الشديد�-ي�الع;قات�ب?ن��طراف�اjتنازعة؛�

����� 
 ��  :يمكن�حصرها�-ي:����� �	���� %$ ��# %"+ %*��&��
�
لقــد�قســم�اjســيحيون��وائــل�الحــرب�إــى�نــوع?ن،�حــرب�مشــروعة�وغ?ــ�Nمشــروعة،�وتكــون�:�	����� �	%*����&� 

وتســــ Gدف�تحقيــــق�ســــلم�دائــــم�بــــ?ن�البشــــر�مــــع�خضــــوعها�لقواعــــد��الحــــرب�مشــــروعة�إذا�كانــــت�مطابقــــة�لقواعــــد�Pنســــانية،

معينـة،�كوجــوب�اح�ــNام�الحيـاة�وأمــ;ك��بريــاء،�وحســن�معاملـة��ســرى�والرهــائن،�وعــدم�»سـتي;ء�عrــى�أرا�ــ[�4الغ?ــN،�إ�8

لتقليــــدي�µــــي�فــــالحرب�اjشــــروعة،�وفقــــا�للقــــانون�الــــدوي�ا) 4(.بالقـــدر�الكــــا-ي�لرفــــع�الظلــــم�وتعــــويض�أضــــرار�الحــــرب�وتكاليفهـــا

حالـة�عـداء�تنشـأ�بـ?ن�دولتـ?ن�أو�أكÞـN،�وتنáـ�4حالـة�السـ;م�بيGHمـا،�وتسـتخدم�ف¼Gـا�القـوات�اjسـلحة�-ـي�نضـال�مسـلح�تحـاول�

  )5(.فيه�كل�دولة�إحراز�النصر�عrى�أعداGéا،�ومن�ثمة�فرض�إراد�Gا�عل¼Gم�وإم;ء�شروطها�اjختلفة�من�أجل�الس;م
اع،�أو�الــدفاع�عــن�حــق�الســيادة�الــذي�فــتح�اjجــال�لكــل�»عتــداءات،�£ّن�والحــرب�اjشــروعة�تNOرهــا�شــرعية�الــدف

لقـــة�للفقيـــه�و )6(.تحديـــد�وصـــف�اjســـاس�GÊـــذا�الحـــق�ُتـــِرك�للصـــ;حية�اjطلقـــة�للدولـــة
ْ
" جـــون�بـــودان"نظريـــة�الســـيادة�اjط

"Jean Bodin" طلقـjشروعية�الحرب،�يتمثـل�-ـي�الـدول�ذات�السـيادة�اjي�ال�45وضعت�معيارا�شكليا�µة�فقـط�ال5ـ�4لهـا�

 )7(.الحق�-ي�إع;ن�الحرب،�كما�ارتبطت�مشروعية�الحرب�باÎع;ن�اjسبق�لها

                                                           

  .130،131،�ص2005عبد�الرحمن�محمد�العيسوي،�سيكولوجية�الحرب�والسلم،�دار�الفكر�الجام·ي،��سكندرية�/ د(1)

  .69،��ص)ن.س.ب.د(ات�الدولية،�دراسة�تحليلية�-ي��صول�والنشأة�والتاريخ�والنظريات،�عrي�عودة�العقابي،�الع;ق/ د�(2)

  .70نفس�اjرجع،�ص�(3)

  .25،�ص2017وسام�خالد�عبد�العاي،�Pرهاب�الدوي�والكفاح�اjسلح�-ي�القانون�الدوي�العام،�دار�الفكر�الجام·ي،��سكندرية��(4)

أمـــــام�اjحـــــاكم�الدوليـــــة�الجنائيـــــة،�مـــــذكرة�ماجســـــت?N،�كليـــــة�الحقـــــوق�والعلـــــوم�السياســـــية،�جامعـــــة�خلـــــف�هللا�صـــــNOينة،�جـــــرائم�الحـــــرب�(5)

  .22،�ص2007-2006قسنطينة�

  .113،�صê1999ي�آنييل،�قانون�الع;قات�الدولية،�ترجمة�نور�الدين�اللباد،�مكتبة�مدبوي،�القاهرة��(6)

-ــي�القــانون�الــدوي�Pنسـاني،�مــاب?ن�»عتبــارات�القانونيــة�والسياســية،�جوانــب��رضــوان�محمــود�اjجـاي،�الــوج?} / بـ;ل�عrــي�النســور،�د/ د�(7)

 .38،�ص2012نظرية�وتطبيقية،�دراسة�-ي�بعض�من�النماذج�الدولية�اjعاصرة،��كاديميون�للنشر�والتوزيع،�عمان،��ردن�
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�
تكــون�الحــرب�غ?ــ�Nمشــروعة،�إذا�كانــت�بغــرض�اغتصــاب�إقلــيم�دولــة،�أو�»عتــداء�عrــى�: �	����� ,���� �	%*����&�

ويعتNOو�Gــا�خطيئــة�دينيــة،��حــق�دولــة�أخــرى�دون�مOــNر�قــانوني،�ولقــد�كــان�اjســيحيون�يGHــون�عــن�الحــرب�غ?ــ�Nاjشــروعة،

رضت�الكنيسة�عدة��قواعد�أخ;قية�Îدارة�عمليات�الحرب
َ
  )1(.وقد�ف

����	��
 	���) ������	� ������� �-���يعتمــد�تقســيم�الحــرب�إــى�بريــة�وبحريــة�وجويــة�إــى�مســرح�: �	��0 %���"�$ /�.��

  ) 2(.نوع�مGHا�اjعارك�الحربية�و¤ليات�اjستخدمة�-ي�كل�مGHا�والقواعد�القانونية�ال�45تحكم�كل

أي�) 3(ُيقصــد�بـالحرب�الNOيــة،��عمــال�العدائيـة�ال5ــ�4يقـوم�GÊــا�اjحــارب�مسـتخدما�قوا�Gاjســلحة�الNOيــة،: الحـرب�ال�-يــة�-أ

  )4(.العمليات�الحربية�ال�45تجري�عrى��رض�ب?ن�القوات�اjسلحة�الNOية�للدول�اjتحاربة

�
ح5ـــ��ولــو�كـــان�العـــدوان��)5(،عـــدوان�بواســطة�القـــوات�البحريــةتكـــون�الحــرب�بحريـــة�عنــدما�يقـــع�ال: �	������ �	(�������

  )6(.موجها�إى�داخل�Pقليم�الNOي�مثل�قصف�أهداف�أرضية�من�قبل��ساطيل�البحرية�للدولة�اjتحاربة

'
ُيقصــد�بــالحرب�الجويــة�مجموعــة��عمــال�الحربيــة�الناجمــة�عــن�نشــاط�الطائراتالحربيــة�وأفــراد�: �	����� �	�����1

 )7(.دم?ن�ما�تحمله�من�أسلحة�وذخائرأطقمها،�مستخ

��)��
 ��  :تتخذ�عدة�صور،�نذكر�مGHا: ����� �	���� (�	�-� �	0 ����!
�
�الـدول،�و�8يكـون�: �	��� �	"�	�� 

ّ
الحرب�الدولية،�µي�ال�45يكون�كافة�أطرافها�من�الدول،�أي��8يش�Nك�ف¼Gـا�إ8

  .لدولية،�أي�ليس�دولةأحد�أطرافها�كيان��8يتمتع�بالشخصية�القانونية�ا

�
الحرب�غ?�Nالدولية،�µـي�ال5ـ�4يكـون�أحـد�أطرافهـا�لـيس�دولـة،�ويطلـق�عل¼Gـا�الحـرب�غ?ـ�Nذات�: �	��� ,�� �	"�	��

الطابع�الدوي؛�ويمكن�أن�تنشب�ب?ن�دولة�ومجموعة�من�الثوار�أفراد�حركات�التحرر�الوط4Ë،�وغالبا�ما�تكون�بـ?ن�دولـة�

  )8(.ولة��م،�أو�ب?ن�دولة�»حت;ل�وحركة�تحرير�وط4Ëوإقليم�يريد�»نفصال�عن�الد

'
ٌيقصد�بالحرب��هلية،�صراع�بالقوة�اjسلحة�-ي�إطار�دولة�واحدة،�يدور�ب?ن�طائفت?ن�تتصارعان��:�	��� ����23

) 9(مــن�أجــل�الســيطرة�عrــى�إقلــيم�الدولــة�أو�جــزء�منــه،�ويبلــغ�حــدا�مــن�»تســاع�يتجــاوز�مجــرد�ثــورة�أو�عصــيان�محــدود،

أي�الحـرب��–ويكون�الهدف�مGHا�محصورا�-ي�تغي?�Nنظام�الحكم�القائم�دون�إنشاء�دولة�جديـدة،�وغالبـا�مـا�ُيطلـق�عل¼Gـا�

  )10(.»ضطرابات�أو�التوترات�الداخلية�-�هلية

                                                           

  . 25سابق،�صالرجع�اjوسام�خالد�عبد�العاي،��(1)

  .266،�ص1993انون�الع;قات�الدولية�-ي�السلم�والحرب،�مطابع�الطوبãى�التجارية،�القاهرة�ماجد�إبراهيم�عrي،�ق/ د�(2)

  .174،�ص2007،�ديوان�اjطبوعات�الجامعية،�الجزائر02معجم�-ي�القانون�الدوي�اjعاصر،�ط�،�عمر�سعد�هللا/ د(3)

  .266ماجد�إبراهيم�عrي،�اjرجع�السابق،�ص/ د�(4)

  .361،�صشارل�روسو،�مرجع�سابق�(5)

  .266سابق،�صالرجع�اjماجد�إبراهيم�عrي،�/ د�(6)

  .175سابق،�صالرجع�اj،عمر�سعد�هللا/ د(7)

  .20السيد�مصطفى�أحمد�أبو�الخ?N،�مرجع�سابق،�ص/ د�(8)

  .172اjرجع�السابق،�ص�عمر�سعد�هللا،/ د�(9)

  .21السيد�مصطفى�أحمد�أبو�الخ?�N،�اjرجع�السابق،�ص/ د�(10)
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عrــى�ال|ــ}اع�اjســلح�الــداخrي،�وكــان�يســتخدم�هــذا�" الحــرب��هليــة�" ولقــددأب�الفقــه�التقليــدي�عrــى�إطــ;ق�مصــطلح�

jو�8يــــزال�اســــتخدامه�شــــائعا�ح5ــــ��يومنــــا�هــــذا؛�وهــــذه�الحــــروب�1949صــــطلح�قبــــل�وضــــع�اتفاقيــــات�جنيــــف��ربــــع�لعــــام�ا�،

�هليــة�أو�الداخليــة�ظلــت�طــوي;�خــارج�إطــار�القــانون�الــدوي�الــذي�اســتقرت�قواعــده�عrــى�تطبيــق�القــانون�الــداخrي�للدولــة�

  )1(.رى�عrى�مجمل�ال|}اعات�اjسلحة�الداخليةال�45قامت�ف¼Gا�»ضطرابات�وأشكال�التمرد�اjتنوعة��خ

�4%�/
 ��  :وتشتمل�عrى�نوع?ن�هما: ����� �	���� (�	�-� �	5��� 0
�
يشـــ?�Nمفهـــوم�الحـــرب�اjحـــدودة�-ـــي�آن�واحـــد�إـــى��هـــداف�ال5ـــ�4يـــتم�الســـ·ي�لتحقيقهـــا�-ـــي�أثنـــاء�:�	������ �	%����"�") 

والحـرب�اjحـدودة�µـي�الحـرب�ال5ـ�4يـتم�خوضـها�£غـراض��إحدى�الحـروب،�وإـى�الوسـائل�اjتبعـة�لتحقيـق�تلـك��هـداف،

µــي�أقـــل�مـــن�التـــدم?�Nالتــام�للعـــدو،�ومـــن�دون�اســـتخدام�جميــع�اjـــوارد�اjتاحـــة�للدولـــة،�ويــدل�اjفهـــوم�كـــذلك�عrـــى�حـــرب�

يمـــارس�اjتحـــاربون�ف¼Gـــا�ضـــبط�الـــنفس�مـــن�خـــ;ل�تحديـــد��فـــراد�و�شـــياء�ال5ـــ�4تعتOـــ�Nأهـــدافا�مشـــروعة،�كمـــا�يـــدل�هـــذا�

وم�عrــى�الحــرب�ال5ــ�4تكــون�محــدودة�جغرافيــا،�وGÊــذه��شــكال�ُيمكــن�مقارنــة�الحــرب�اjحــدودة�بــالحرب�الشــاملة�أو�اjفهــ

أن�الحرب�يجب�أن�تكون�محددة�بوضوح،�كما�طّور�فلسـفة�الحـرب�"Machiavelli""لrيڤماكيا"ولقد�كتب�) 2(اjطلقة؛

 )3(.اjحدودة�وال�45يجب�أن�تكون�فقط�عندما�تفشل�الدبلوماسية

�
لــم�تعــد�الحــرب�محــدودة�-ــي�القــانون�الــدوي�اjعاصــر،�بــل�أصــبحت��Gــم�اjجتمــع�الــدوي�كافــة،��:�	����� �	*����2% 

�) الحــرب�الشــاملة(وقـد�تشــ�Nك�ف¼Gــا�أكÞـ�Nمــن�دولــة،�واســتعمل�مصـطلح�
ً
�كب?ــNا

ً
كث?ـNا�لتمي?ــ}�ال|ــ}اع�اjســلح�الـذي�Gåــم�عــددا

وتمتـد�عملياتـه�إـى�أمـاكن�مختلفـة،�ويسـتخدم�كـذلك��للتمي?ـ}�بـ?ن��من�الـدول�أو�الـذي�تمتـد�آثـاره�خـارج�الـدول�اjتحاربـة

الحـــرب�ال5ـــ�4يشـــ�Nك�ف¼Gـــا�اjـــدنيون�والعســـكريون،�ويســـتعمل�للد8لـــة�عrـــى�الحـــرب�ال5ـــ�4تســـتخدم�ف¼Gـــا�أســـلحة�ومعـــدات�

ه¿�4عسكرية�تصيب�اjقاتل?ن�وغ?�Nاjقاتل?ن�عrى�السواء،�ويطلق�كذلك�عندما�يكون�للحرب�أك�NÞمن�هدف�سيا^[�4ومذ

وغ?Nهــــا�مــــن��هــــداف،�ويــــرى�الــــبعض�أن�الحــــرب�الشــــاملة��8تخضــــع�£ي�قاعــــدة�قانونيــــة�خاصــــة�اjتعلقــــة�بــــالتمي?}�بــــ?ن�

 ) 4(.اjقاتل?ن�وغ?�Nاjقاتل?ن

ولقد�تطور�مفهوم�الحرب�-ي�العصر�الحديث�تحت�تأث?�Nالنظريـات�السياسـية�والتقـدم�التقËـ��4مـر�الـذي�أدى�إـى�

  : لة،�وال�45تتم?}�باتساع�رقع Gا�اjكانية�والزمنية،�ف4áظهور�نظرية�الحرب�الشام

  .حرب�عاjية�تضم�عددا�كب?Nا�من�الدول،�مثل�الحرب�العاjية��وى�والحرب�العاjية�الثانية�-1

  .حرب�يتجاوز�مسرحها�أرا�[�4اjتحارب?ن�-2

  )5(.حرب�يمتد�تأث?Nها�إى�غ?�Nالدول�اjتحاربة�-3

                                                           

ول،�اjقـــــاتلون�أثنـــــاء�ال|}اعـــــات�اjســـــلحة�بـــــ?ن�الوضـــــع�القـــــانوني�وضـــــمانات�الحمايـــــة،�دار�هومـــــة�للطباعـــــة�والنشـــــر�والتوزيـــــع،�الحـــــاج�مهلـــــ�(1)

 .51،52،�ص2014الجزائر

  

  .170،�ص2009،�مركز�Pمارات�للدراسات�والبحوث�Pس�Nاتيجية،�أبو�ظ¿38�4بول�روبنسون،�قاموس��من�الدوي،�دراسات�م�Nجمة��(2)

  .25،�ص2014لrي،�فن�الحرب،�ترجمة�صالح�صابر�زغلول،�دار�الكتاب�العربي،�القاهرة�ڤو�8ماكيانيق�(3)

،�1977والNOوتوكــول?ن�Pضــافي?ن��1949السـيد�مصــطفى�أحمـد�أبــو�الخ?ـN،�مســتقبل�الحــروب،�دراسـات�ووثــائق،�اتفاقيـات�جنيــف��ربعـة�/ د�(4)

  .14،�ص2009دار�مصر�العربية�للنشر�والتوزيع،�القاهرة�

  .265ماجد�إبراهيم�عrي،�مرجع�سابق،�ص/ د�(5)
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  ا�طلـب�الثــاني

  الحرب�العادلة��ي�ضوء�الشرائع�السماوية�والقانون�الدو»ي�التقليدينظرية��
عادلـة�"تش?�Nنظرية�الحرب�العادلة�إى�مجموعة��فكار�ال�45تعـالج�مسـألة�الوقـت�الـذي�يمكـن�فيـه�اعتبـار�الحـرب�

رة�فحسـب،�ولعـل�جميـع�الثقافـات�والحضـارات�قـد�طـورت�بعـض�¤راء�"  َّNOحـول�هـذه�من�الناحية��خ;قية،�وليست�م

يشــ?�Nبصــورة�مجــردة�إــى�مجموعــة��فكــار�ال5ــ�4نشــأت�مــن�اjــوروث�" نظريــة�الحــرب�العادلــة�" القضــية،�غ?ــ�Nأن�مصــطلح�

سـأتطرق�-ـي�هـذا�) 2(وتستند�نظرية�الحـرب�العادلـة�إـى�القـانون�الطبي·ـي؛�)1(الغربي�اjسيðي،�والكاثوليكي�بشكل�أسا^[4،

عrـى�الحـرب�العادلـة�) الفرع�الثـاني(،�ثم�أعرج�-ي)الفرع��ول (ائع�السماوية�-ي�اjطلب�إى�مسألة�الحرب�العادلة�-ي�الشر 

 .-ي�القانون�الدوي�التقليدي

���� ���	�
 ����%4	�  6��*	� �! ���	�  
سـأتطرق�-ــي�هــذا�الفــرع�إـى�موقــف�كــل�مــن�الديانـة�ال¼Gوديــة�واjســيحية�مــن�الحـرب،�وموقــف�الشــريعة�Pســ;مية،�

  .هاد�-ي�الدين�Pس;ميكما�سأبّ?ن�حكم�الج

��� 
 "��لقد�قامت�الديانة�ال¼Gودية�عrى�أساس�تمجيد�شعب�هللا�اjختار�وإذ8ل�الشـعوب��خـرى،�:�	��� &�" �	�

فلم�يحظر�الدين�ال¼Gودي�الحرب،�بل�عrى�العكس�من�ذلك�فقد�أباحها�ومجدها�ولم�يضع�قيـودا�عrـى�ممارسـ Gا�أو�عrـى�

ـُن�?ن�الرجـال�والنسـاء�والشـيوخ�و�طفـال،�وأبـاح�تـدم?�Nممتلكـا�Gم؛�فقـانون�أساليب�القتال،�فلم�يم?}وا�ب ال¼Gـود�هـو�الّسِ

ِن،�ورGÊم�هو�رب�»نتقام،�وبذلك�كان�القتل�والتدم?�Nمباحا�-ي�ظل�تلـك�الديانـة، بالّسِ
ومـن�الجـدير�بالـذكر�أن�الفقيـه�)3( 

ارســـــون�منتáـــــ��القســـــوة�مـــــع�أعـــــداGéم�مـــــن��مـــــم�،�وصـــــف�ال¼Gـــــود�-ـــــي�حـــــروGÊم�بـــــأ�Gم�كـــــانوا�يم"Oppenheim" "أوبGHـــــايم"

�خــرى،�فلــم�يكونــوا�يقتلــون�اjحــارب?ن�فقــط،�بــل�امتــد�بأســهم�إــى�قتــل�اjســن?ن�والنســاء�وح5ــ���طفــال�لــم�يســلموا�مــن�

  )4(.بطشهم

�����
هـا�بصـورة�لقد�كان�للديانـة�اjسـحية�أول��مـر�أثـر�بـالغ�-ـي�نبـذ�اسـتعمال�القـوة،�بـل�وتحريم: �	��� &�" �	�4%���$ 

وهـــو�مـــا�جعـــل�اjـــؤمن?ن�باjســـيح�يرفضـــون�-ـــي�بدايـــة��مـــر�»نخـــراط�-ـــي��،مطلقـــة،�حيـــث�كانـــت�تـــدعو�إـــى�الســـلم�وتجنـــب�العـــدوان

  )5(.الجيش�الروماني،�لتعارض�ذلك�مع�اjبادئ�ال�45جاءت�GÊا�الديانة�اjسيحية�استنادا�jا�جاء�-ي�الكتاب�اjقدس

تـــل�بـــه،�فقـــد�قـــال�الســـّيد�اjســـيح�فـــإذا�نظرنـــا�-ـــي��ناجيـــل��ربعـــة،�و 
ُ
تـــل�بالســـيف�ق

َ
�عrـــى�أن�مـــن�ق

ً
جـــدناها�ُمْجِمعـــة

كـون : "عليـه�السـ;م�للقـديس�بطـرس
َ
بـل�إنـه�القائــل�". رد�سـيفك�إـى�مكانـه،�£ن�كـل�الـذين�يأخـذون�السـيف،�بالسـيف�Gåُل

                                                           

  .164سابق،�صالرجع�اjبول�روبنسون،��(1)

  .264ماجد�إبراهيم�عrي،�اjرجع�السابق،�ص/ د�(2)

�ميلود�بن�عبد�العزيز،�حماية�ضحايا�ال|}اعات�اjسلحة�-ي�الفقه�Pس;مي�الدوي�والقانون�الـدوي�Pنسـاني،�دار�هومـة�للطباعـة�والنشـر (3)

  .57،�ص2009والتوزيع،�الجزائر

  .58،�صنفس�اjرجع(4)

حـاج�امحمــد�صــالح،�حــدود�اســتخدام�القــوة�-ــي�التنظــيم�الــدوي،�مــذكرة�ماجســت?N،�كليــة�الحقــوق�والعلــوم�السياســية،�جامعــة�تلمســان��(5)

  .16،�ص2014-2015
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ك��يمــــن،�فحــــول�لــــه�: وأمــــا�أنــــا�فــــأقول�لكــــم" :أيضــــا ،�وبــــنفس�"¤خــــر�أيضــــا��8تقــــاوموا�الشــــّر،�بــــل�مــــن�لطمــــك�عrــــى�خــــّدِ

�فاذهب�معه�اثن?ن" : التسامح�يقول�عليه�الس;م
ً
  )1(".ومن�سّخرك�مي;

�مّمـــا�ســـبق�ذكـــره،�فـــان�هللا�عنـــد�اjســـيح�لـــيس�رب�»نتقـــام،�وإنمـــا�هـــو�رب�الســـ;م�واjحبـــة،�وهـــذا�مـــا�فـــتح�
ً
انط;قـــا

ام�رومـــــا،�£ن�الـــــذين�اعتنقـــــوا�جG¹ـــــة�صـــــدام�اســـــتمرت�طـــــوال�أربعـــــة�قـــــرون�بـــــ?ن�اjســـــلم?ن�مـــــن�اjســـــيحي?ن��وائـــــل�وحكـــــ

اjســـيحية�رفضـــوا�اjشـــاركة�-ـــي�الحـــروب،�وقـــد�أدى�ذلـــك�إـــى�ظهـــور�بعـــض�اjفكـــرين�الـــذين�حـــاولوا�التوفيـــق�بـــ?ن�الـــروح�

اjســـاjة�للمســـيحي?ن��وائـــل،�والطموحـــات�الشخصـــية�للحكـــام؛ورغم�ذلـــك،�ففـــي�العصـــور�الوســـطى،�لـــم�ي�ـــNك�تنـــافس�

فنظريـة�الحـرب�العادلـة�إذن�µـي�نظريـة�مسـيحية،�ُتفيـد�بـأّن�العقـاب��8) 2(طاحنة؛أمراء�Pقطاع�مجا�8سوى�للحروب�ال

  )3(.يتعارض�مع�الديانة�اjسيحية�إذا�كان�Gåدف�إى�محاربة�الشر�والدفاع�عن�العدل

����	��
 7���48� �﴿�فإمــا�تثقفــGHم�-ــي�: جــاءت�كلمــة�الحــرب�-ــي�القــرآن�بمعËــ��القتــال،�كمــا�-ــي�قولــه�تعــاى: �	����� !��

رون﴾الحر 
ّ
ك
ّ
هم�يذ

ّ
َفُهم�لعل

ْ
 )4(.ب�فشرد�GÊم�من�َخل

﴿�فـإذا�لقيــتم�الـذين�كفــروا�فضـرب�الرقـاب�ح5ــ��إذا�أثخنتمـوهم�فشــدوا�الوثـاق�فإمـا�مّنــا�بعـد�وإمــا�: و-ـي�قولـه�عــّز�وجـّل �

  )5(.فداء�ح��5تضع�الحرب�أوزارها﴾

﴿�وقـاتلوا�-ـي�: رآنية�مGHا�قوله�تعـاىوقد�يطلق�القتال�عrى�الحرب�باjع��Ëالسابق،�كما�يظهر�-ي�كث?�Nمن�¤يات�الق

﴿وإن�طائفتــــان�مــــن�اjــــؤمن?ن�: وقولــــه�تعــــاى�أيضــــا) 6(.ســــبيل�هللا�الــــذين�يقــــاتلونكم�و�8تعتــــدوا�إّن�هللا��8يحــــب�اjعتــــدين﴾

  )8(.من�كل�تلك�¤يات،�نستنبط�أن�الحرب�تأتي�بمع��Ëالقتال،�وµي�إحدى�وسائل�الجهاد�)7(.﴾...اقتتلوا�فأصلحوا�بيGHما

ذن�للــــذين�يقاَتلونبــــأ�Gم�: والجهــــاد�-ــــي�الشــــريعة�Pســــ;مية�مشــــروع�بشــــرط�العــــدوان�عrــــى�اjســــلم?ن،�قــــال�تعــــاى
ُ
﴿�أ

،�وإذا�مــا�وقعــت�الحــرب،�ُيحــرم�عrــى�اjســلم?ن�الــبطش�والتخريــب�وقتــل�النســـاء�)9(﴾ظلمــوا�وإن�هللا�عrــى�نصــرهم�لقــدير

ــى�ضــرورة�إعــ;ن�الحـــرب�عrــى�الخصــم�قبــل�قتالــه،�وإذا�مـــا�و�طفــال�والشــيوخ�والعجــزة�واjــدني?ن؛�كمــا�يـــدعو�Pســ;م�إ

﴿�وإن�جنحــــوا�للّســــلمفاجنح�لهــــا�وتوكــــل�عrــــى�هللا�إنــــه�هــــو�: جــــنح�العــــدّو�للّســــلم،�فعrــــى�اjســــلم�وقــــف�الحــــرب،�قــــال�تعــــاى

  )10(.السميع�العليم﴾

 Pـى�أن�rا،�وتقـيم�الـّدليل�عGمـن�¤يـات�ال5ـ�4تشـّرع�تفصـي;�للحـروب�وم;بسـا��N?سـ;م�ديـن�دعـوة�وبـ;غ،�فض;�عن�الكث

ـــرِجف?ن�الثقاتوهـــذا�بشـــهادة�الكث?ـــ�Nمـــن�الّدارســـ?ن��وروبيـــ?ن،�فضـــ;�عـــن�البـــاحث?ن�اjســـلمين
ُ
jستشـــرق?ن�اjلذلك�أخطـــأ�بعضا

                                                           

اjركــــز�العربــــي�لçبحــــاث�ودراســــة�السياســــات،��،09شــــمامة�خ?ــــ�Nالــــدين،�الحــــرب�بــــ?ن�التحــــريم�والتقنــــ?ن،�مجلــــة�سياســــات�عربيــــة،�العــــدد(1)

  .35،�ص2014الدوحة�

  .35نفس�اjرجع،�ص(2)

  .19،�ص2017الشيباني�منصور�أبو�همود،�الديمقراطية�-ي�القانون�الدوي�ب?ن�اjشروعية�والقوة،�مركز�دراسات�الوحدة�العربية،�لبنان�/ د(3)

  .57سورة��نفال�¤ية��(4)

  .04سورة�محمد،�¤ية��(5)

  .190سورة�البقرة،�¤ية��(6)

  .09سورة�الحجرات،�¤ية��(7)

  .46ضو�مفتاح�غمق،�مرجع�سابق،�ص/ د�(8)

  .39سورة�الحج،�¤ية��(9)

  . 61سورة��نفال،�¤ية��(10)
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حــ?ن�اعتOــNوا�Pســ;م�ديــن�حــرب�قامــت�دولتــه�بالّســيف،�تأسيســا�عrــى�نظريــة�"Bernard Louis""برنــارد�لويـــس"مــن�أمثــال�

  )1(.يجب�تقويضها" دار�حرب" وما�عداها�" دار�Pس;م" اjسلم?ن�دول Gم�خاطئة�فحواها�اعتبار�

إّن�Pســـ;م�منـــذ�ظهـــوره�-ـــي�مطلـــع�القـــرن�الســـابع�اjـــي;دي،�فـــّرق�بـــ?ن�الحـــرب�اjشـــروعة�العادلـــة�وغ?ـــ�Nاjشـــروعة؛�

�عrى�اعتداء�واقٍع�عrى�اjسل
ً
  ) 2(.م?ن�بالفعلفالحرب�اjشروعة�-ي�Pس;م،�µي�الحرب�الدفاعية،�ال�45تكون�ردا

فـالحرب��،وذلـك�عنـدما�تصـبح�السـبيل�الوحيـد�لـدرء�الشـر�والفتنـة�،لقد�أجـاز�Pسـ;م�جنـوح�اjسـلم?ن�إـى�الحـرب

ف�4áأمر�منبوذ�لدى�اjسلم?ن��8يحبونه�و�8يرتضونه�لذاته،�و�8أدل�عrى�ذلك،�أن�القرآن�الكريم�لم��،وإن�كانت�مباحة

ـــ�Nأصـــ;�بـــالحرب�عـــن�مواقـــف�اjســـ ِOّســـ;م��)3(ولـــم�يـــذكرها�إ�8-ـــي�معـــرض�الـــذم�والتعـــريض�بمواقـــف��عـــداء؛�،لم?نُيعÎفا

اعتOـــ�Nالحـــرب�مـــن�إغـــواء�الشـــيطان،�ودعـــا�اjســـلم?ن�لنبـــذها�وعـــدم�اللجـــوء�إل¼Gـــا،�إj�8نـــع�الفتنـــة�-ـــي�الـــدين،�فا£صـــل�-ـــي�

 )4(.الع;قات�الدولية�-ي�Pس;م�هو�السلم�واح�Nام�حق�كل�دولة�-ي�الوجود�والبقاء

�����	� ���	
 9"�2:�	� �	�"	� $���:	� �! �	"��	� ���	�  
لقــد�تبËـــ��الفقـــه�اjســـيðي�-ـــي�تقســيم�القـــانون�الـــدوي�إـــى�قـــانون�حــرب�وقـــانون�ســـ;م،�وأّن�الحـــرب�يجـــب�أن�تكـــون�

عادلــة�ح5ــ��تتصــف�باjشــروعة،�فلــم�تعــارض�الكنيســة�الحــروب�ضــد�غ?ــ�Nاjــؤمن?ن،�بــل�اعتOــNت�هــذه�الحــروب�عrــى�أ�Gــا�

دلة؛�وعrى�هذا��ساس،�شنت�دول�أوروبا�اjسـيحية�تحـت�قيـادة�الكنيسـة�الكاثوليكيـة�وبـدعوة�مGHـا�الحـروب�حروب�عا

الصليبية�عrى�العالم�Pس;مي�ما�بـ?ن�القـرن?ن�الحـادي�عشـر�والثالـث�عشـر،�بينمـا�اعتOـNت�الكنيسـة�مـن�جهـة�أخـرى�أن�

  )5(.الحروب�ب?ن�اjسيحي?ن�فيما�بيGHم�غ?�Nعادلة

��� 
 ���� 9"�2:�	� �	�"	� $���:	� ;:! �! �	"��	� ���	�  
�وقـــانوني�-ـــي�التفك?ـــ�Nحـــول�الصـــراع،�فـــالحرب�العادلـــة�تبحـــث�-ـــي�شـــرعية� إّن�نظريـــة�الحـــرب�العادلـــة�تـــراٌث�سيا^ـــ[4ٌّ

�)6( الحــرب،�بحيــث�يكــون�الســؤال�مــا�الــذي�يشــكل�ســببا�وج¼Gــا�للحــرب؟�و�تحــت�أي�نــوع�مــن�الســلطة�يمكــن�شــن�الحــرب؟

الحــــرب�العادلـــــة�بأ�Gــــا�تلــــك�ال5ـــــ�4يقــــوم�GÊــــا�بلـــــد�ل;نتقــــام�مــــن�بلـــــد�آخــــر،�أو�تقــــوم�بـــــ?ن�" أوغســــت?ن"س�ولقــــد�عــــّرف�القـــــدي

خـذ�بغ?ـ�Nوجـه�
ُ
مدينت?ن،�إمـا�jعاقبـة�ذاك�الطـرف�عrـى�بعـض��خطـاء�ال5ـ�4ارتكبـت�مـن�ِقبـل�مواطنيـه،�أو�8سـ�Nداد�حـق�أ

  )7(.حق،�وهذه�الحرب�ستكون�بدون�شك�عادلة�£ن�هللا�أمر�GÊا

                                                           

والفنــــون�،�اjجلــــس�الــــوط�4Ëللثقافــــة�02العــــدد�36محمــــود�إســــماعيل�عبــــد�الــــرازق،�الحــــروب�Pســــ;مية،�مجلــــة�عــــالم�الفكــــر،�اjجلــــد/ د(1)

NO227،�ص2007و¤داب،�الكويت�ديسم.  

  . 97،�ص1970عrي�عrي�منصور،�مقارنات�ب?ن�الشريعة�Pس;مية�والقوان?ن�الوضعية،�دار�الفتح�للطباعة�والنشر،�ب?Nوت��(2)

  .18حاج�امحمد�صالح،�مرجع�سابق،�ص�(3)

قانونيــــة�للــــدفاع�الشــــر�ي�بــــ?ن�القــــانون�الــــدوي�الجنــــائي�عبــــد�العزيــــز�رمضــــان�الخطــــابي،�أنــــس�محمــــود�خلــــف�الجبــــوري،�الطبيعــــة�ال/ د�(4)

  .45،�ص2011،�العراق12،�العدد04،�السنة�03والقانون�الجنائي�الداخrي،مجلة�جامعة�تكريت�للعلوم�القانونية�والسياسية،�اjجلد

كتــــوراه،�كليــــة�الحقــــوق،�جامعــــة�بودربالــــة�صــــ;ح�الــــدين،�اســــتخدام�القــــّوة�اjســــلحة�-ــــي�إطــــار�أحكــــام�ميثــــاق��مــــم�اjتحــــدة،�أطروحــــة�د�(5)

  .27،�ص2010-2009) بن�يوسف�بن�خدة(الجزائر،�

مح�4öالدين�حميدي،�دار�الفرقد�للطباعة�والنشر�والتوزيع،�/ د.بي��Nستش،�أساسيات�الع;قات�الدولية،�ترجمة�أ/ جوانيتا�إلياس،�د/ د(6)

  .232،�ص2016دمشق�

  .36،�ص2011-ي�طور�التبدل،�منشورات�الحل¿�4الحقوقية،�ب?Nوت��حباني،�التدخل�الدوي�مفهومليrى�نقو�8الرّ �(7)
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�������
 ����	"��	� �����	� (<��*� �����" Augustine.St""القــّديس�أوغســط?ن"يمكننــا�إرجــاع�فكــرة�الحــرب�العادلــة�إــى�: 

وف;ســــفة�عصــــر�الGHضــــة�الــــذين�كــــان�لهــــم�دور�-ــــي�تشــــكيل�مجمــــل��فـــــكار�واjبــــادئ�ال5ــــ�4ُتكــــّون�نظريــــة�الحــــرب��)1(،)م�354-430(

دروس�حـــول�"،�-ـــي�كتابـــه��Francisco deVitoria"(1546-1483)""دي�فيتوريـــا فرانسيســـكو"العادلــــة�الك;ســـيكية،�أمثـــال�

هوتيـــة�"،�-ـــي�كتابـــه�)Francisco Suarez)"1548-1617""فرانسيســــكو�ســــواراز "،�و"الهنـــود�والحـــق�-ـــي�الحـــرب
ّ
الفضـــائل�ال;

  ) 2(".الحق�-ي�الحرب�والسلم"-ي�كتابه�)GrotiusHugo)"1583-1645" "هوغو�غروسيـوس"،�و"الث;ث

����	��
معــاي?�Nمشــروعية�الحــرب�ال5ــ�4: تنقســم�نظريــة�الحــرب�العادلــة�عامــة�إــى�وجهــ?ن،�همــا: �� �	��"	���*����� �	��� 

تحــدد�مــا�إذا�كــان�مــن�العــدل�شــن�الحــرب�مــن��ســاس،�ومعــاي?�Nالســلوك�الحربــي�ال5ــ�4تبــ?ن�مــا�µــي��عمــال�اjباحــة�أثنــاء�

  )3(.الحرب،�ويضيف�البعض�¤خر�وجها�ثالثا�هو�معاي?�Nالسلوك�بعد�الحرب

  :وُيش�Nط�-ي�الحرب�العادلة�وفق�القانون�الدوي�التقليدي،�سبعة�عناصر�µي

 .وجود�قضية�عادلة�-أ

  ".حاكم�شر�ي"وجود�سلطة�حقيقية��-ب

  .أن�تبدأ�الحرب�-ج

  .وجود�هدف�حقيقي�لدى��طراف�ال�45تستعمل�القوة�من�أجل�تحقيقه�-د

 �-ھ
ً
  .أن�يكون�اللجوء�إى�القوة�متناسبا

  .وة�آخر�م;ذأن�تكون�الق�-و

 )4(.أن�يكون�الس;م�هدف�خوض�الحرب،�وليس�الحرب�من�أجل�الحرب،�وأن�يتوفر�أمل�معقول�-ي�النجاح -ز

��)��
 �����%	� �	�"�	� $����:	� �لقـد�أبـاح�القـانون�الـدوي�اjعاصـر�الحـرب�-ـي�حـالت?ن�فقـط،�: �	��� �	��"	� !

صر�تنحصر�ف¼Gما،�و�8تمتد�إى�غ?Nهما،�والحـرب�العادلـة�-ـي�القـانون�وبالتاي�فإن�الحرب�العادلة�-ي�القانون�الدوي�اjعا

  : الدوي�اjعاصر�تنحصر�-ي�¤تي

�للمــادة��:الحالــة�mو»ــى�-أ
ً
مــن�ميثــاق��مــم�اjتحــدة،�وهنــاك�ضــوابط�) 51(حالــة�الــدفاع�الشــر�ي�الفــردي�والجمــا�ي�وفقــا

  .هذا�الباب�وشروط�لذلك،�سنبيGHا�-ي�اjطلب��ول�من�الفصل�الثاني�من

 )5(.حالة��من�الجما�ي�الدوي�لرد�العدوان�:الحالة�الثانية�-ب

إّن�الهدف�من�فكرة�الحرب�العادلة،�هو�الحد�من�الحرب�والتمي?}�ب?ن�مختلف�الحروب�باسم��خ;ق�والقـانون،�

ن�خـــ;ل�مســـاهمة�اjعاصـــرة،�وذلـــك�مـــمــن�هنـــا�عرفـــت�نظريـــة�الحـــرب�العادلـــة�تجـــددا�-ــي�الفلســـفة�السياســـية�و�خ;قية

                                                           

  .    04،�ص2016الرباط�حمدي�الشريف،�نظرية�الحرب�العادلة�ب?ن�اليوتوبيا�وPيديولوجيا،�مؤسسة�مؤمنون�ب;�حدود�للدراسات�و�بحاث،�(1)

،�اjجلس�الـوط02�4Ëالعدد�36ا8،�مجلة�عالم�الفكر،�اjجلدالزواوي�بغورة،�مسألة�الحرب�-ي�الفلسفة�اjعاصرة،�الحرب�العادلة�مث/ د(2)

  .54،�ص2007للثقافة�والفنون�و¤داب،�الكويت�

  .165بول�روبنسون،�مرجع�سابق،�ص�(3)

 .176عمر�سعد�هللا�،�مرجع�سابق،�ص/ د(4)

 

  .21مصطفى�أحمد�أبو�الخ?N،�الشركات�العسكرية�و�منية�الدولية�الخاصة،�مرجع�سابق،�ص/ د(5)
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مونيــــــــــــك�كــــــــــــانتو�"والفيلســــــــــــوفة�الفرنســــــــــــية�" Mechael Welzard" "ميخائيــــــــــــل�ولــــــــــــزار" الفيلســــــــــــوف��مريكــــــــــــي�

  )Monique Canto-Sperber".)1""سب?Nبر

��4%�/
إّن�نظريـة�الحـرب�العادلـة�جــاءت�لتقّيـد�اللجـوء�إـى�الحــرب�-ـي�وقـت�كانــت�: �:��"�� �-����� �	����� �	��"	��� 

و��8)2(ســيادية�للدولــة،�حيــث�بإمكا�Gــا�شــن�الحــرب�-ــي�أي�وقــت�و£ي�ســبب�كــان�تــراه�ضــروريا،فيــه�الحــرب�مــن�الحقــوق�ال

يوافـق�الجميـع�عrـى�أطروحـات�نظريـة�الحـرب�العادلـة،�فــدعاة�السـ;م�يرفضـون�فكـرة�أن�الحـرب�يمكـن�أن�تكـون�عادلــة�

،�"عادلـة"ة،�تسـمية�الحـروب�بأ�Gـا�أبدا�£�Gا�تؤدي�إى�عواقب�غ?ـ�Nمرغـوب�ف¼Gـا،�بينمـا�يـرى�آخـرون،�ومـGHم�دعـاة�الواقعيـ

رة�أخ;قيا،�ويرى�أصحاب�هـذا�الـرأي�أنـه�مـن��فضـل�النظـر�إـى�الحـرب�عrـى�أ�Gـا�أخـف�الضـررين�اللـذين� َّNOا�تبدو�ُمG�£

 )3(.8بد�من�أحدهما�-ي�بعض��حيان،�غ?�Nأن�نظرية�الحرب�العادلة�µي�نظرية�أخ;قية،�وليست�قانونية

أن�فكرة�الحرب�العادلة�كانت�وسيلة�لتقليل�الحرب،�فإننا�محل�رأي�مغاير،إذ�نعتقد��وبالرغم�من�وجود�من�ُيعّد 

أ�Gــا�كانــت�وســيلة�لتNOيــر�الحــرب�أكÞـــ�Nمــن�كو�Gــا�أداة�jنعهــا،�فلــم�يســجل�التـــاريخ�القــديم�عــدم�نشــوء�حــرب�بســبب�عـــدم�

عواقــب�وخيمــة�مــن�خــ;ل��عدالــة�ســبG¹ا،�بــل�إن�هــذه�النظريــة�أو�الفكــرة�اســتخدمت�ذريعــة�لــزج�الشــعوب�-ــي�حــرب�ذات

�
ً
�مـــع�Pلـــه�ومحققـــا

ً
إضـــفاء�صـــفة�التقـــديس�Pلáـــ�4عل¼Gـــا،�فـــالطرف�الـــذي�يتمســـك�GÊـــذه�الفكـــرة�كـــان�يعـــّد�نفســـه�مقـــات;

 )Î.)4رادته،�-ي�ح?ن�أن�خصمه�يوصف�كمعتٍد�£نه�يقاتل�ضد�Pله

 :ويمكن�توجيه�النقد�التاي�لفكرة�الحرب�العادلة

مـــة�أخ;قيـــة�أكÞـــ�Nمـــن�كو�Gـــا�ذات�قيمـــة�قانونيـــة�مـــع�مـــا�يكـــون�لهـــا�مـــن�تقـــدير�بوصـــفها�الحـــرب�العادلـــة�فكـــرة�ذات�قي�–1

  .¤لية��وى�لتقييد�استخدام�القوة

�يحـــــدد�عدالـــــة�أســـــباب�الحـــــرب،�وكـــــذلك�عـــــدم�وجـــــود�أي�جـــــزاء�-ـــــي�حـــــال�مخالفـــــة��ســـــباب� –2
ً
�فعـــــا8

ً
لـــــم�ُتنùـــــ[�øتنظيمـــــا

  .العادلة،�ووصف�الحرب�بكو�Gا�حرب�غ?�Nعادلة

ســــباب�العادلـــة�للحــــرب�وتعـــدد�أسســــها�ح5ـــ��باتــــت�عادلـــة�لكــــ;�طرف¼Gـــا،�وأصــــبحت��ســـباب�العادلــــة�مجــــرد�تعـــدد�� �–3

 )5(.تNOيرات�سياسية�عrى�لسان�القادة�أمام�الشعوب

ونجد�-ي�العصر�الحديث�من�يدافع�عن�الحرب�العادلة�وعن�التدخل�Pنساني�من�جانـب�واحـد،�فهنـاك�مـن�يـرى�

ف�الجـرائم�ال5ـG��4ـز�الضـم?��Nخ;úـي�لÑنسـانية�-ـي�دولـة�أخـرى�يحـق�لهـا�£ن�تقـوم�بـذلك،�غ?ـ�Nأّن�أّي�دولة�يمكGHا�أن�توقـ

أّن�فكــرة�الحــرب�العادلــة�والتمي?ــ}�بيGHــا�وبــ?ن�الحــرب�غ?ــ�Nالعادلــة�قــد�اختفــت�مــن�مؤلفــات�القــانون�الــدوي،�وإن�كانــت��8

 )6(.شر�ي�وحروب�التحريرتزال�تجد�لها�بعض�الصدى�-ي�اjفاهيم�الحديثة�للعدوان�أو�الدفاع�ال

                                                           

  .55الزواوي�بغورة،�مرجع�سابق،�ص/ د(1)

  .23،�ص2010محمد�غازي�ناصر�الجنابي،�التدخل�Pنساني�-ي�ضوء�القانون�الدوي�العام،�منشورات�الحل¿�4الحقوقية،�ب?Nوت�(2)

  .166بول�روبنسون،�مرجع�سابق،�ص�(3)

،�مجلة�جامعـة�)حالة�العراق�نموذجا(والتNOيرات�السياسية��فتðي�محمد�فتðي،�مبدأ�تحريم�اللجوء�إى�القوة�ب?ن�الشرعية�القانونية/ د(4)

  .440،�ص2016،�العراق�08،�السنة�30العدد��06تكريت�للحقوق،�اjجلد�

  .46،47،�ص2011عبد�العزيز�رمضان�عrي�الخطابي،�الدفاع�الوقائي�-ي�القانون�الدوي�العام،�دار�الجامعة�الجديدة،��سكندرية�/ د(5)

،�اjركــز�العربــي�لçبحــاث�ودراســة�23ســؤولية�الحمايــة،�إعــادة�إحيــاء�التــدخل�Pنســاني،�مجلــة�سياســات�عربيــة،�العــددمحمــد�علــوان،�م�(6)

  .22،�ص2016السياسات،�قطر
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�نظريـة�
ً
ونجد�بعض�أساتذة�ال;هوت��مـريكي?ن�اjعاصـرين�يقولـون�أن�اjعضـلة��ساسـية�ال5ـ�4تفطنـت�لهـا�مبكـرا

�باســـتخدام�القـــوة�لحمايـــة�نفســـها�وحمايـــة�رعاياهـــا،�وحمايـــة�
ً
الحـــرب�العادلـــة،�µـــي�أن�اjجتمعـــات�العادلـــة�ملَزمـــة�أحيانـــا

 )1(.ل¼Gا�هذه�اjجتمعات�-ي�تعايشها�مع�بعضهااjبادئ�اjش�Nكة�ال�45تقوم�ع

  ا�طــب�الثــالث

  ضوابـط�خـوض�الحـرب
إذا�كانــــت�الحــــرب�µــــي�اjــــ;ذ��خ?ــــ�Nعنــــد�نشــــوب�ال|}اعــــات،�أي�أن�الحــــرب�تفرضــــها�ظــــروف�معينــــة،�فــــإن��طــــراف�

اء�الحـرب،�وهـذه�اjبـادئ�اjتنازعة��8يحق�لها�أن�تستعمل�القوة�بصفة�مطلقة،�بـل�هنـاك�مبـادئ�يجـب�أن�تل�ـ}م�GÊـا�أثنـ

و�حكـام�مســتمدة�مــن�الشــرائع�الســماوية�ومــن�أحكــام�القـانون�الــدوي�Pنســاني�العر-ــي�و»تفــاúي،�فيجــب�عrــى�اjقــاتل?ن�

مراعاة�مبادئ�Pنسانية�لتكون�الحرب�أقل�وحشية�و�8تطال�أشخاص�وأعيان�محمي?ن�بموجب�هذه�اjبادئ،�وهذا�مـا�

،�)الفــــرع��ول (لقــــد�تطرقــــت�-ــــي�هــــذا�اjطلــــب�إــــى�واجــــب�إعــــ;ن�الحــــرب�مــــن�ِقبــــل�الــــدول�ُيطلــــق�عليــــه�أنســــنة�الحــــرب؛�و 

  ).الفرع�الثاني(و»ل�}ام�بقواعد�القانون�الدوي�Pنساني�أثناء�الحرب�

���� ���	�
  ���	� $�&� �1��  
ضـــرورة�تســـوية��إّن�تطـــور�القـــانون�الـــدوي�واتجاهـــه�نحـــو�منـــع�الحـــرب،�يتمثـــل�قبـــل�كـــل�üـــ[4ء�-ـــي�العمـــل�عrـــى�تأكيـــد

ال|}اعــــات�الدوليــــة�بــــالطرق�الســــلمية،�لــــذلك�عملــــت�منظمــــة��مــــم�اjتحــــدة�منــــذ�نشــــأ�Gا�عrــــى�تســــوية�ال|}اعــــات�الدوليــــة�

وحظــــر�اســــتخدام�القــــوة�-ــــي�الع;قــــات�الدوليــــة،�باعتبارهمــــا�عــــامل?ن�أساســــي?ن�للحفــــاظ�عrــــى�الســــلم��،بــــالطرق�الســــلمية

) 2(.اjســاواة�-ـي�الســيادة�بــ?ن�الــدول،�وعـدم�التــدخل�-ــي�شــؤو�Gا�الداخليــةو�مـن�الــدولي?ن،�وذلــك�-ــي�إطـار�اح�ــNام�مبــدأي�

فإذا�فشلت��طراف�-ي�الوصول�إـى�حـل�سـلم�4لل|ـ}اع،�تصـبح�الحـرب�الخيـار��خ?ـN،�فهـل�يجـب�Pعـ;ن�عGHـا؟�أم�تكـون�

  :مباغتة؟�هذا�ما�سنبّينه�-ي�العنصرين�التالي?ن

���
 	� $��&� $��% �	�"�	� $����:	� ;�:! اهـتم�القـانون�الـدوي�التقليـدي�بـاjفهوم�الشـكrي�للحــرب،�:�����5�%

دون�اjفهــوم�اjوضــو�ي،�فــربط�مشــروعية�الحــرب�والنتــائج�اN�jتبــة�عGHــا�بضــرورة�Pعــ;ن�عــن�الحــرب،�فــ;�تنشــأ�الحــرب�

  )3(.قانونا�إ�8باÎع;ن�عGHا؛�فالحرب�تقوم�بمجرد�Pع;ن�دون�استخدام�القوة�اjسلحة�من�جانب��طراف

ولقد�ان Gت�الدول�-ي�العصر�الحديث�إى�وجوب�إع;ن�الحرب�قبل�البدء�بالعـدوان،�وهـو�موقـف�الفقـه��وروبـي،�

jا�ي�Nتب�عrى�ذلك�من�حقوق�وال�}امات�متعارف�عل¼Gا�-ي�القانون�الدوي�العام،�وµي�عrـى�نـوع?ن،�حقـوق�وال�}امـات�بـ?ن�

ل��جنبيـة�عـن�الحـرب،�وكـان�كـل�ذلـك�إـى�عهـد�قريـب�قواعـد�عرفيـة�الدول�اjتحاربة،�وأخرى�ب?ن�الدول�اjحايـدة�والـدو 

  )4(.تدعو�إل¼Gا�قواعد��خ;ق

                                                           

  .94الشيباني�منصور�أبو�همود،�مرجع�سابق،�ص/ د�(1)

،�العـدد�12مجلة�جامعة�الشارقة،�اjجلـد�خالد�أبو�سجود�حساني،�استخدام�القوة�ب�Nخيص�من�مجلس��من�-ي�إطار��من�الجما�ي،�(2)

  .328،�صP�،2015مارات�01

 .23السيد�مصطفى�أحمد�أبو�الخ?N،�الشركات�العسكرية�و�منية�الدولية�الخاصة،�مرجع�سابق،�ص/ د(3)

  

  .295،�ص1971عrي�عrي�منصور،�الشريعة�Pس;مية�والقانون�الدوي�العام،�اjجلس��عrى�للشؤون�Pس;مية،�القاهرة��(4)
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ولقـد�اختلــف�الفقهـاء�-ــي�شـأن�نظــر�Gم�Îعـ;ن�الحــرب،�وعrـى�هــذا��سـاس�ظهــرت�مدرسـتان،�اjدرســة�الشخصــية�

تســتخدم�القــّوة�العســكرية�مــن��ال5ــ�4قامــت�بالفصــل�الكامــل�بــ?ن�الحــرب�-ــي�الواقــع،�والحــرب�-ــي�القــانون؛�بمعËــ��أنــه�قــد

جانب�دولة�ضد�دولة�أخرى،�و�8نكون�بصدد�حالة�حرب�قانونا�£نه�لم�يسبق�إع;ن،��مر�الذي�يسـتتبع�عـدم�انطبـاق�

ســتخدم�القــوة�اjســلحة�مــن�
ُ
قـانون�الحــرب�عrــى�هــذه��وضــاع؛و-ي�اjقابــل،�قــد�نكــون�بصــدد�حالـة�حــرب�قانونــا�ولــو�لــم�ت

د�تعب?ـــ�Nالدولــة�عـــن�إراد�Gـــا�-ـــي�إ�Gـــاء�ع;قا�Gـــا�الســلمية�مـــع�دولـــة�أخـــرى،�واســـتبدالها�بحالـــة�جانــب��طـــراف،�وذلـــك�بمجـــرّ 

حرب،�وبذلك�صار�Îع;ن�الحرب�ذاته�تقدير�مدى�مشروعية�الحرب�من�جانـب،�ومـدى�انطبـاق�قواعـد�القـانون�الـدوي�

  )1(.للحرب�-ي�مواجه Gا�من�جانب�آخر

jدرســــة�اjوضــــوعية�فقــــد�عارضــــت�فكــــرة�إعــــ;ن�الحــــرب�اjْســــبق�هــــذا�بالنســــبة�jوقــــف�اjدرســــة�الشخصــــية،�أمــــا�ا

�القــول�بغ?ــ�Nذلــك�ُيفِقــد�الحــرب�عنصــر�اjفاجــأة�الــذي�ٌيَعــّد�أحــد�ضــروراته،�ولــذلك�
ْ
كمبــدأ�إلزامــي،�وإنمــا�هــو�اختيــاري،�إذ

ت�اjدرسـة�فالحرب�-ي�اjقام��ول�فعل�مـادي��8شـكrي�يتحقـق�فحسـب�بـاللجوء�الفعrـي�إـى�العمليـات�الحربيـة؛وإذا�كانـ

الشخصية�-ي�شأن�نظرية�الحرب�لها�الغلبة�-ي�الفقه�الدوي�إّبان�القرن?ن�الثامن�والتاسـع�عشـر،�فـإّن��مـر�عrـى�خـ;ف�

  )2(.ذلك�بالنسبة�للعمل�الدوي�الذي�شهد�قيام�عدد�من�الحروب�-ي�غياب�إع;ن�الحرب�ذاته

،�يعتP�NOع;ن�اjسبق�مجرد�شكليات�"سكسوني�نجلو "والرأي�الذي�يرى�عدم�وجوب�إع;ن�الحرب،�وهو�الفقه�

  :اختيارية�يمكن�تجاهلها،�استند�إى�حجت?ن

أنــه�مــن�غ?ــ�Nاjعقـــول�أن�ُتضــِعف�الدولــة�موقفهــا�بـــالتخrي�عــن�الفائــدة�ال5ــ�4يمكـــن�أن�تعــود�عل¼Gــا�مــن�اســـتخدام��:mو»ــى

  .عنصر�اjفاجأة�-ي�الحرب

أول�عمـــل�عـــدائي،�وذلـــك�أكÞـــ�Nدقـــة�مـــن�تحديـــد�بـــدGéا�مـــن�مجـــرد��أن�بـــدء�الحـــرب�ُيعـــرف�جيـــدا�مـــن�التحقـــق�مـــن�:الثانيـــة

  )P.)3ع;ن�الرسم4

لغـــرض�تقنــــ?ن�قواعـــد�وأعــــراف��1907ونشـــ?�N-ــــي�هـــذا�الصــــدد،�بـــأن�الــــدول�اjجتمعـــة�-ــــي�مـــؤتمر�8هــــاي�الثـــاني�عــــام�

ة�بقواعـد�بـدء�،�والخاصـ1907القانون�الدوي�للحرب،�أدرجـت�مبـدأ�إعـ;ن�الحـرب�-ـي�صـلب�اتفاقيـة�8هـاي�الثالثـة�لعـام

ت�صراحة�النظرية�الشخصية
ّ
�تبن

ْ
  )4(.الحرب،�إذ

علــــن�الحـــــرب،�فنصــــت�اjـــــادة�
ُ
يجـــــب�أن��8تبــــدأ��عمـــــال�: مGHــــا�عrـــــى�أنــــه�01وقــــد�تضــــمنت�هـــــذه�»تفاقيــــة��كيـــــف�ت

ر�
ُ
ك
ْ
ـبس�فيـه،�ويكـون�إمـا�-ـي�صـورة�إعـ;ن�حـرب�ُمسـّبب�أو�-ـي�صـورة�إنـذار��Gـائي�َتـذ

ُ
فيـه�الحربية�إ�8بعد�إخطـار�سـابق��8ل

هــة�Pنــذار�طلبا�Gــا،�وتطلــب�إجاب Gــا،�وإ�8اعتOــNت�الحــرب�قائمــة�بيGHمــا؛�وتــنص�اjــادة� يجــب�: عrــى�مــا�يــأتي�02الدولــة�موّجِ

إبـــ;غ�حالـــة�الحـــرب��دون�تـــأخ?�Nإـــى�الـــدول�اjحايـــدة،�و�8ي�Nتــــب�عrـــى�قيـــام�الحـــرب�بالنســـبة�لهـــذه�الـــدول�أّي�أثـــر�إ�8بعــــد�

jا،�وليس�للدول�اG¼ا�علمت�بقيام�الحربوصول�الب;غ�إلGع;ن�لها�إذا�ثبت�أ�P5(.حايدة�أن�تحتج�بعدم�وصول�(  

                                                           

  .57،�ص2011-2010زايد�بن�عي½[�،�أثر�ال|}اعات�اjسلحة�عrى�حفظ�السلم�و�من�الدولي?ن،�مذكرة�ماجست?N،�كلية�الحقوق،�جامعة�الجزائر��(1)

  .57،58،�صنفس�اjرجع(2)

�ال|}اعات�اjسلحة،�القانون�الدوي�Pنسان/ د(3) ي،�دراسة�مقارنة،�منشورات�أحمد�خضر�شعبان،�الحماية�الدولية�والشرعية�لضحايا

 .174،ص2015الحل¿�4الحقوقية،�ب?Nوت�

  .57،58،�صالسابق�رجعاjزايد�بن�عي½[�،��(4)

  .295سابق،�صالرجع�اjعrي�عrي�منصور،��(5)
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�����
 ���	� $�&� $% ��%�48� ����*	� إذا�أراد�اjسـلمون�قتـال�قـوم،�فهـل�يجـب�علـ¼Gم�أن�يـدعوهم�:5�%

م�مــن�غ?ــ�Nقبــل�الشــروع�-ــي�القتــال�دعــوة�خاصــة�غ?ــ�Nالتبليــغ�الــذي�وجــب�بمقت�ــ[��الرســالة؟�أم�يصــح�لهــم�أن�يفــاجئوه

  :تجديد�لدعو�Gم؟اختلف�الفقهاء�-ي�هذه�اjسألة�عrى�ث;ثة�مذاهب

  .الفريق��ول�يرى�عدم�وجوب�إع;ن�الحرب -أ

الطائفــة�الثانيــة�تـــرى�وجــوب�Pعــ;ن�عـــن�الحــرب�مطلقــا،�ســـواء�بلغــت�الــدعوة�إـــى�أولئــك�القــوم�قبـــل�القتــال�أم�لـــم��-ب

  .تبلغهم،�وهو�ما�ذهب�إليه�Pمام�مالك

أي�الثالث�يرى�بأنه�إذا�لم�تكن�الدعوة�العامة�قـد�بلغـ Gم،�وجبـت�دعـو�Gم�قبـل�القتـال،�وإذا�كانـت�قـد�بلغـ Gم�لـم�الر �-ج

ستحب،�وهو�مذهب�الحنفية�والشافعية،�وأك�NÞأهل�العلم
ُ
  )1(.تجب�دعو�Gم،�بل�ت

�Pســ;م�عrــى�مبــدأ�إعــ;ن�الحــرب�قبــل�القتــال،�ففــي�حــديث?ن�عــن�رســول�هللا�صــrى�هللا�ع
ّ
ليــه�وســلم�قــال�لقــد�حــث

�8تقــاتلوهم�ح5ــ��تــدعوهم�لÑيمــان،�فــإن�أبــوا�فــ;�تقــاتلوهم�(لعrــي�بــن�أبــي�طالــب�ومعــاذ�بــن�جبــل�-ــي�غــزوت?ن�مختلفتــ?ن�

،�هكذا�عرف�Pس;م�مبـدأ�إعـ;ن�الحـرب�قبـل�القتـال�مـن�قبـل�وجـود�القـانون�الـدوي�
ً
ح��5يقاتلوكم�ويقتلوا�منكم�قتي;

. ميشــيل�د"-ــي�مــؤتمر�8هــاي�الثــاني،�وقــد�أعلــن�هــذه�الحقيقــة���1907إ�8-ــي�عــام�الوضــ·ي،�والــذي�لــم�يعــرف�هــذا�اjبــدأ�

أنــه�وجــد�مبــدأ�إعــ;ن�الحــرب�-ــي�كتابــات�الفقهــاء�اjســلم?ن،�-ــي�حــ?ن�أن�أوروبــا�قــد�: حيــث�قــال" Michel d.top" "تــوب

 ) 2(.غشي Gا�الفو�[��Pقطاعية

إمـا�Pسـ;م�تعب?ـNا�عـن�اjسـاjة،�وإمـا�العهـد�: ث;ث8بد�قبل�إع;ن�الحرب�إذن�من�تخي?�Nالعدو�ب?ن�إحدى�خصال�

م�مع�اjسلم?ن،�وإما�الحرب�إذا�أصّر�العدو�عrى�القتال،�وليس�-ي�هذا�إكراه�عrى�Pسـ;م،�£ّن�
ْ
بإبرام�معاهدة�صلح�وِسل

  )3(.التخي?�Nب?ن�أمور�ث;ثة�ينفي�صفة�Pكراه�شرعا�وعق;

����	� ���	�
  $���:	� "&��:) 7�=�	�� ���	� >���� ���4�8� �	�"	�  
ســـــــــــــــــان�"اعتمـــــــــــــــــدت�مجموعـــــــــــــــــة�مـــــــــــــــــن�اjعاهـــــــــــــــــدات�ال5ـــــــــــــــــ�4تحكـــــــــــــــــم�ســـــــــــــــــ?�Nالعمليـــــــــــــــــات�العدائيـــــــــــــــــة،�مGHـــــــــــــــــا�إعـــــــــــــــــ;ن�

،�1925،�وبروتوكــول�جنيــف�لعــام�1907و�1899،�واتفاقيــات�8هــاي�لعــامي�1868لعــام�� "SaintPetersburg""بي�NســNOغ

مــــــاد�الNOوتوكــــــول?ن�Pضــــــافي?ن�إــــــى�اتفاقيــــــات�جنيــــــف�باعت�1977وجــــــرى�إدمــــــاج�هــــــات?ن�الفئتــــــ?ن�مــــــن�القواعــــــد�-ــــــي�عــــــام�

  . ،�اللذان�قدما�تحديثا�للقواعد�ال�45تحكم�س?�Nالعمليات�العدائية�وتلك�ال�45تحم�4ضحايا�الحرب1949لعام

ضـــيفت�لهـــذه�ال;ئحـــة�الطويلـــة�مـــن�اjعاهـــدات�اتفاقيـــات�هامـــة�أخـــرى،�وعrـــى��خـــص�اتفاقيـــة�عــــام�
ُ
�1980ولقـــد�أ

،�الخاصة�بحظر��لغام�1997لعام�" Ottawa" "أوتاوا"معينة،�وبروتوكوG�8ا�الخمسة،�واتفاقية�بشأن�أسلحة�تقليدية�

اjلحـق�باتفاقيـة�عـام��1999،�وبروتوكـول�عـام1998اjضادة�لçفراد،�والنظام��سا^[�4للمحكمة�الجنائية�الدوليـة�لعـام�

قواعـــد�الدوليـــة�الواجــب�»ل�ـــ}ام�GÊــا�أثنـــاء�ال|}اعـــات�ومــن�ال)4(لحمايــة�اjمتلكـــات�الثقافيــة�-ـــي�حالـــة�ال|ــ}اع�اjســـلح؛�1954

  :اjسلحة،�نذكر�ما�يrي

                                                           

  .302،�ص2002،�دار�الكتب�العلمية،�ب?Nوت�24عادل�أحمد�عبد�اjوجود،�وآخرون،�تكملة�اjجموع�شرح�اjهذب،�ج��(1)

دراســة�منشــورة��،�52مجلة�Pعجــاز�العــدد�قواعــد�الحــرب�-ــي�Pســ;م�والقــانون�الــدوي�اjعاصــر،مصــطفى�أحمــد�أبــو�الخ?ــN،��الســيد/ د�(2)

  ).ص.ر.د(،�2019-08-19: تاريخ�»ط;ع،�https://bit.ly/2zoiJkA: عrى�اjوقع�Pلك�Nوني

  .121،�ص2005،�جنيف�858قانون�الدوي،�مختارات�من�اjجلة�الدولية�للصليب��حمر،�العدد�وهبة�الزحيrي،�Pس;م�وال�(3)

  ).ص.ر.د(،�2007جنيف�،�اللجنة�الدولية�للصليب��حمر،جون�ماري�هنكرتس،�لويز�دوزوالد�بك،�القانون�الدوي�Pنساني�العر-ي�(4)
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���
يتمثـل�أهـم�اjبـادئ��ساسـية�للقـانون�الـدوي�Pنسـاني،�فيمـا�: ��%���� &�$ �2�4�� ��%���4�� �	%�-���) 

إن�حــق�اjتحــارب?ن�-ــي�"قـرر�مـن�8ئحــة�8هــاي،�وال5ــ�4ت�22يتعلـق�باســتخدام�الوســائل�الحربيــة�-ـي�القاعــدة�الــواردة�باjــادة�

مـــن�) أ(23اختيــار�وســـائل�إلحـــاق�الضـــرر�بالعـــدو،�لــيس�بـــالحق�اjطلـــق؛�وعrـــى�الـــرغم�مــن�أن�الحظـــر�الـــذي�فرضـــته�اjـــادة�

8ئحــة�8هــاي�عrــى�اســتخدام�الســم�أو��ســلحة�اjســممة،�لــم�يفقــد�أهميتــه�تمامــا�ح5ــ��بالنســبة�للحــرب�اjعاصــرة،�فــإن�

بشــأن���1925ول؛�أمــا�الــذي�يتســم�بأهميــة�أكOــN،�فهــو�اعتمــاد�بروتوكــول�جنيــف�لعــام��أهميتــه�تظــل�تاريخيــة�-ــي�اjقــام

الغازات،�والذي�أعلن�عن�حظراستخدام�غازات�خانقة�أو�سامة�أو�غازات�أخرى،�وجميع�السوائل�أو�اjـواد�أو�الوسـائل�

ِدين�بحـق�مـن�ِقبـل�الـرأي�العـام�-ـي�العـالم�اjتمـدن،�وأضـاف�
ُ
أن�الـدول�اjتعاقـدة�قـد�اتفقـت�عrـى�اjماثلة�-ي�الحرب�قد�أ

 )1(.توسيع�نطاق�هذا�الحظر،�ليشمل�الوسائل�الجرثومية�للحرب

كمــا�تــم�فيمــا�بعــد�بف�ــNة�طويلــة،�اعتمــاد�اتفاقيــة�حظــر�وإنتــاج�وتخــزين��ســلحة�البيولوجيــة�والتكســينية�وتــدم?Nها�-ــي�

،�1970-12-07اjتخــذ�-ــي�) 25الــدورة�( 2662قــم�،�ولقــد�مّهــد�لوضــعها�قــرار�الجمعيــة�العامــة�لçمــم�اjتحــدة�ر 10-04-1972

الـــذي�دعـــت�فيـــه�إـــى�اتخـــاذ�التـــداب?�Nالفعالـــة�ال;زمـــة�Îزالـــة��أســـلحة�التـــدم?�Nالشـــامل�الخط?ـــNة�ال5ـــ�4تنطـــوي�عrـــى�اســـتعمال�

  )2(.العوامل�الكيميائية�والبيولوجية�من�العتاد�العسكري�لجميع�الدول 

�عrى�البشر،�فالحرب�والتقدم�التكنولوâي�-ي�مجـال�لقد�كان�للتقدم�التكنولوâي�الحاصل�-ي�مجال�
ً
�سلحة�َوَبا8

م�ســـــ?Nها،�قــــد�تــــأثر�بعضــــها�بـــــبعض؛�فنجــــد�أن�القــــانون�الـــــدوي� ِ
ّ
تصــــنيع��ســــلحة،�والقواعــــد�ال5ـــــ�4تحكــــم�الحــــرب،�وُتــــنظ

اترة�-ــي�التقــدم�Pنســاني،�وهــو�الحــاكم�للصــراع�اjســلح�بنوعيــه�الــدوي�والــداخrي،�قــد�بــدا�عــاجزا�أمــام�هــذه�الزيــادة�اjتــو 

NOي�-ــــي�تصــــنيع�الســــ;ح،�خصوصــــا�بعــــد�أحــــداث�الحــــادي�عشــــر�ســــبتمâتحــــدة�ال5ــــ�4بــــدأت��2001التكنولــــوjــــي�الو8يــــات�ا-

  )3(".الحرب�العاjية�عrى�Pرهاب" بخوض�الحرب�عrى�Pرهاب،�وال�45تعارف�عrى�تسمي Gا�

�����
لغـدر؛�وتعتOـ�Nمـن�قبيـل�الغـدر�تلـك��فعـال�ال5ـ�4يحظـر�قتـل�الخصـم�أو�إصـابته�أو�أسـره�بـاللجوء�إـى�ا:�-�� �	��"� 

�
ً
دخيانــة�هــذه�الثقــة،�وتــدفع�الخصــم�إــى�»عتقــاد�بــأن�لــه�الحــق�-ــي�الحمايــة،�أو�أن�عليــه�ال�}امــا تســتث?�Nثقــة�الخصــم�مــع�تعمُّ

�لقواعد�القانون�الدوي�ال�45تطبقفي�ال|}اعات�اjسلحة،�وتعت��NOفعال�التالية�أمثلة�
ً
 :عrى�الغدربمنح�الحماية�طبقا

  .التظاهر�بنية�التفاوض�تحت�علم�الهدنة�أو�»ستس;م�-أ

  .التظاهر�بعجز�من�جروح�أو�مرض�-ب

 .التظاهر�بوضع�اjدني�غ?�Nاjقاتل�-ج

التظاهر�بوضع�يكفل�الحماية،�وذلك�باستخدام�شارات�أو�ع;مات�أو�أزياء�محايدة�خاصة�با£مم�اjتحدة�أو�بإحـدى��-د

�-ي�ال|}اعالدول�اjحايدة،�أوب
ً
 )4(.غ?Nها�من�الدول�ال�45ليست�طرفا

وخدع�الحرب�ليست�محظورة؛�وتعت�NOمن�خدع�الحـرب��فعـال�ال5ـ�8�4تعـد�مـن�أفعـال�الغـدر�£�Gـا��8تسـتث?�Nثقـة�

وال5ــG��4ـــدف�إـــى�تضــليل�الخصـــم�أو�اســـتدراجه�إــى�اjخـــاطرة،�ولكGHـــا���8،الخصــم�فيالحمايـــة�ال5ـــ�4يقرهــا�القـــانون�الـــدوي

                                                           

  .48،49،�ص2004،�ترجمة�أحمد�عبد�العليم،�جنيف�جوان�اللجنة�الدولية�للصليب��حمر،�ضوابط�تحكم�خوض�الحرب�(1)

  . 359،�ص2016عمر�سعد�هللا،�قراءة�حديثة�للقانون�الدوي�Pنساني،�دار�هومة�للطباعة�والنشر�والتوزيع،�الجزائر/ د(2)

نون�الـدوي�Pنسـاني،�مجلــة�سـالم�أنـور�أحمـد�العبيـدي،�مـدى�مشـروعية�عمليـات�القتـل�اjحــدد�الهـدف�بالطـائرات�اjسـ?Nة�-ـي�إطـار�القـا�(3)

  .317،�ص2014،�العراق�22،�العدد06جامعة�تكريت�للعلوم�القانونية،�السنة�

واjتعلــــق�بحمايــــة�ضــــحايا�اjنازعــــات�الدوليــــة�اjســــلحة،اjلحق�باتفاقيــــات�،�1977لعــــام�مــــن�الNOوتوكوÎ8ضــــا-ي��ول�37/01انظــــر�اjــــادة��(4)

  .1949جنيف�لعام�
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عتOَــ��Nفعــال�التاليــة�أمثلــة�عrــى�خــدع�الحــربتخــل�بــأ
ُ
: ّي�قاعــدة�مــن�قواعــدذلك�القــانون�ال5ــ�4تطبــق�-ــي�ال|ــ}اع�اjســلح،�وت

  )1(.استخدام�أساليب�التمويه،�وGåPام،�وعملياتالتضليل�وترويج�اjعلومات�الخاطئة

نقـــض�عهـــد�أو�إخـــ;ل�ويجـــوز�-ـــي�Pســـ;م�الحـــرب�والخـــداع�والكـــذب�لتضـــليل�العـــدو،�مـــا�دام�ذلـــك�لـــم�يشـــمل�عrـــى�

بأمان،�ومن�الخداع،�أن�يخادع�القائد��عداء�بأن�ُيوِهُمهم�بأن�عدد�جنوده�كب?�Nجدا،�وعتـاده�قـوة��8ُتقهـر؛�فقـد�ُرِوَي�

  )2(.»الحرب�خدعة« عن�الن¿�4صrى�هللا�عليه�وسلم�قال�

����	
لقتـل،�ووقـوع�العديـد�مـن�أفـراد�من�أهم�¤ثار�ال�45تخلفها�الحرب،�الخراب�والدمار،�وا: �%��� ��4+ �	��� 

�طراف�اjتصارعة�-ي��سر؛�وإن�كان�لكل�مGHا�أهميتـه�البالغـة،�إ�8أن�مـن�بـ?ن�اjعضـ;ت�الرئيسـية�ال5ـ�4تواجـه�الـدول�

اjتحاربــة��عــداد�الهائلــة�مــن��ســرى�الــذين�يقعــون�-ــي�قبضــة�أعــداGéم،�واjصــ?�Nاjجهــول�الــذي�ينتظــرهم،�ففــي�عصــرنا�

سرى�قد�تجاوزت�¤8ف�لتصل�إى�اj;ي?ن�بعد�أن�تطورت�وسائل�الحـرب�والقتـال،�واتسـع�نطاقهـا،�ومـا�هذا،�أعداد�� 

 )3(.حدث�-ي�الحرب?ن�العاjيت?ن�خ?�Nشاهد�عrى�ذلك

�
 ��4�� ُيعّرف��س?�Nبأنه�كل�شخص�يقع�-ي�يد�العدو�بسبب�عسكري،��8بسبب�جريمة�ارتكG¹ـا،�-ـي�حـ?ن�: ����

�ســـــرى�بـــــأ�Gم�الـــــذين�يقعـــــون�-ـــــي�قبضـــــة�العـــــدو��1949يـــــف�الثالثـــــة�الخاصـــــة�بأســـــرى�الحـــــرب�لعـــــام�عّرفـــــت�اتفاقيـــــة�جن

أفـــراد�القـــوات�اjســـلحة�وأفـــراد�اjقاومـــة�ال5ـــ�4تحمـــل�الســـ;ح�جهـــرا،�و�شـــخاص�: وينضـــمون�إـــى�طوائـــف�معينـــة،�ومـــGHم

ســكان��را�ــ[�4غ?ــ�Nاjحتلــة�الـــذين�الــذين�يرافقــون�القــوات�اjســلحة،�مثــل�اjراســل?ن�الحــربي?ن�وأفــراد�الطــاقم�اj;�ــي�و 

  .يقاومون�العدو

أمـــا�-ـــي�الشـــريعة�Pســـ;مية،�فا£ســـرى�هـــم�الرجـــال��حـــرار�العقـــ;ء�اjقـــاتلون�إذا�أخـــذهم�اjســـلمون�قهـــرا�بالغلبـــة؛�

ة�ولقــد�اعتOــP�Nســ;م��ســ?�Nبمثابــة�مــدني�أعــزل،�ومــن�ثــم�مَنــع�Pســ;م�قتــل��ســرى،�بــل�أمــر�بإتبــاع�أكÞــ��Nســاليب�رحمــ

  )GÊ.)4م،�وحث�كذلك�عrى�إكرام��س?�Nوعدم�»نتقام�منه�أو�تعذيبه

�
حـــدد�القـــانون�الـــدوي�و»تفاقيـــات�الدوليـــة��شـــخاص�الـــذين�تنطبـــق�علـــ¼Gم�صـــفة�: ��"����" !����4� ?����6+ �	������ 

العدائيــة�ويعتOـــNون�اjقــاتل?ن�الــذين�يعتOــNون�مــن�أفــراد�القــوات�اjســلحة�النظاميــة،�ويحــق�لهــم�اjســاهمة�اjباشــرة�-ــي��عمــال�

الوضــع�القــانوني�لçســرى،�وقــد��1949أسـرى�حــرب�إذا�مــا�وقــع�أي�مــGHم�-ــي�قبضــة�العــدو،�ونظمـت�اتفاقيــة�جنيــف�الثالثــة�لعــام�

  :حددت�هذه�»تفاقية��أحكام�معاملة��شخاص�الذين�ينطبق�عل¼Gم�وصف�أسرى�الحرب�عrى�النحو�¤تي

1
� ���! $��%� ����%�-�	� ��2��4%	� ?����:	� "����!���=���	� ������ "���� $��)����	� 7���تعËــ�4القــوات�اjســلحة�:@%

النظامية�مجموعة��فراد�الذين�يدخلون�ضمن�التشكي;ت�العسكرية�الNOية�والبحرية�والجوية�للدولة�الذين�يح�Nفون�

  .عدائيةالخدمة�العسكرية�الدائمة،�والفئات��خرى�ال�45تشكل�جزءا�مGHا،�ويحق�لهم�اjشاركة�مباشرة�-ي��عمال�ال

مـــن�اتفاقيـــة�جنيـــف�الثالثـــة�لـــم�تضـــع�مـــدلو�8محـــددا�للقـــوات�اjســـلحة،�و�8اjيليشـــيات�أو��04واj;حـــظ�أن�اjـــادة�

 
َ
َشك

ُ
�هذه�اjسألة�لقانون�الدولة�نفسها؛�حيث�ُيعد�هذا��خ?�Nاjرجع��سا^[�4الوحدات�اjتطوعة�ال�45قد�ت

ً
ُل�مGHا�تاركة

  )1(.اjسلحة�للدولة-ي�تحديد�حجم�وتكوين�وتنظيم�القوات�

                                                           

  .من�نفس�الNOوتوكول  37/02انظر�اjادة��(1)

  . 59،�ص1983ب?Nوت��الفكر�للطباعة�والنشر�والتوزيع،،�دار�03السيد�سابق،�فقه�السنة،�السلم�والحرب�واjعام;ت،�اjجلد��(2)

  .03هاني�بن�عrي�الطهراوي،�مرجع�سابق،�ص/ د(3)

 .108طلعت�جياد�لãي�الحديدي،�مرجع�سابق،�ص/ د�(4)
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2
 �%-�%	� �%��:%	� ��اjقصـود�GÊـم�أفـراد�القـوات�ال5ـ�4تحمـل�:�!��" �	�2�%*��? ��	��"�? �	%���&� �&��

�وليســـو�تـــابع?ن�لجـــيش�الدولـــة،�بمـــن�فـــ¼Gم�مـــن�ينضـــم�أو�يتطـــوع�للقتـــال�-ـــي�شـــكل�حركـــات�مقاومـــة�منظمـــة،�
ً
الســـ;ح�علنـــا

5ــ��ولــو�كــان�هــذا�Pقلــيم�قيــد�احــت;ل�دولــة�أخــرى؛�أي�أن�هــؤ8ء��فــراد�ســواًء�كــان�عملهــم�داخــل�Pقلــيم،�أو�خارجــه،�ح

يعملـــون�مـــع�جيـــوش�الدولـــة�النظاميـــة�أو�بجانG¹ـــا�بقصـــد�إرهـــاق�العـــدو�وتخريـــب�مواصـــ;ته�وقطـــع�وســـائل�تمويلـــه�بـــإت;ف�

يـــد�اjجهـــود�مخازنـــه،�والقضـــاء�عrـــى�كـــل�مـــا�يمكـــن�القضـــاء�عليـــه�مـــن�أفـــراده،�وغ?ـــ�Nذلـــك�مـــن��عمـــال�العســـكرية�ال5ـــ�4ُتف

الحربــي�الــذي�يقــوم�بــه�جــيش�الدولــة�النظاميــة،�بــل�يعتOــNون�مجــرم?ن�يجــب�محــاكم Gم�عrــى�كــل�مــا�ارتكبــوه�مــن�جــرائم�

  )2(.التخريب�و»غتيال

أن�أســــرى�الحــــرب�هــــم��فــــراد�اjنتمــــون�إــــى�إحــــدى�الفئــــات�) 1907-1899(-ــــي�هــــذا�الســــياق،�تــــنص�8ئحــــة�8هــــاي�

  :لعدوالتالية،�الذين�يقعون�تحت�سلطة�ا

  .أفراد�القوات�اjسلحة�لطرف�-ي�ال|}اع،�وكذلك�أعضاء�اjيليشيات،�وفرق�اjتطوع?ن�اjنتم?ن�إى�هذه�القوات�اjسلحة�-

مة�اjنتمية�لطرف��-
ّ
أفراد�اjيليشيات��خرى،�وأعضاء�فرق�اjتطوع?ن��خرى،�بمن�ف¼Gم�أعضاء�حركات�اjقاومة�اjنظ

رج�أراضـ¼Gم،�ح5ـ��ولـو�كانـت�هـذه��را�ـ[�4محتلـة،�بشـرط�أن�تكـون�هـذه�اjيليشـيات،�أو�-ي�ال|}اع�والعامل?ن�داخل�أو�خـا

مة�مستوفية�للشروط�التالية
ّ
 :   فرق�اjتطوع?ن�بما�ف¼Gا�حركات�اjقاومة�اjنظ

 .أن�تكون�تحت�قيادة�شخص�مسؤول�عن�مرؤوسيه�-

 .أن�يكون�لها�ع;مة�ُمَمِ?}ة�معينة�يمكن�تمي?}ها�عن�ُبعد�-

 .مل�أسلح Gا�بشكل�ظاهرأن�تح�-

 )3(.أن�تقوم�بعمليا�Gا�وفقا�لقوان?ن�وتقاليد�الحرب�-

'
 ���	� +�4� (� A�:%	� ���%�	� :يخضع�أسرى�الحرب�لسلطة�الدولة�¤سرة،�ولـيس�للقـوات�أو��شـخاص�الـذين�

 �،اعتقلوهم
ً
وأّي�عمـل��،jبـادئ�Pنسـانية�وتعت�NOالدولة�مسؤولة�عن�كل�مـا�يتعـرض�لـه��سـ?N،�ويجـب�أن�ُيعاَمـل��سـ?�Nوفقـا

 .غ?�Nمشروع�يتسبب�-ي�موت��س?�Nأو�تعريض�صحته�للخطر،�ُيعت�NOإخ;�8خط?Nا�باتفاقية�حماية�أسرى�الحرب

ــل�GÊــذا�»ل�ــ}ام ومــن��مثلــة�عrــى�ذلــك،�مــا�حــدث�-ــي�الحــرب�العاjيــة�الثانيــة،�حيــث�كــان��،ولكــن�الــدول�كث?ــNا�مــا�ُتّخِ

 الوضـــع�القـــانوني�£ســـرى�الحـــ
ً
قـــد�أكÞـــ�Nمـــن��،رب�ُمرِعبـــا

ُ
ِتـــل�أو�ُتـــو-ي�أو�ف

ُ
�63.000وكـــذلك��،أســـ?Nا�أjانيـــا�1.320.000فقـــد�ق

  :وتتمثل�الحماية�اjقررة�لçس?�N-ي) 4(،615.000أس?Nا�يابانيا�من�أصل��150.000و�75.000أس?Nا�إيطاليا�من�أصل�

1
 ����/*	� ?���1��	�)  ��%�	� ���! ���4�� B�� :ـى��سـرى�تفتيشــهم��يجـوز�للدولــة�الحـاجزة�بمجـردrالقـبض�ع

بقصــد�ان�ــ}اع�مــا�قــد�يكــون�معهــم�مــن�أســلحة،�أو�خــرائط،�أو�وثــائق�عســكرية،�وتؤخــذ�هــذه��شــياء�مــGHم�كغنيمــة�حــرب�

�للدولــة�ال5ــ�4أســر�Gم؛�بحيــث��8تل�ــ}م�بردهــا�بعــد�ذلــك،�-ــي�مقابــل�هــذا�ُيحظــر�
ً
كــا
ْ
لصــل Gا�بالعمليــات�العســكرية،�وتصــبح�ُمل

يد�أسرى�الحرب�من�شـارات�رتـG¹م�وجنسـي Gم�أو�نياشـيGHم،�أو��دوات�ال5ـ�4لهـا�قيمـة�شخصـية�عrى�الدولة�الحاجزة�تجر 

                                                                                                                                                                                     

  .224،225ص،2015العراق�،�25قانوني�£سرى�الحرب�-ي�القانون�الدوي�Pنساني،�مجلة�الكوفة،�العددعمار�مراد�غركان،�اjركز�ال�(1)

  .225نفس�اjرجع،�ص�(2)

الــدكتور�عبــد�العزيــز�العشــاوي،�والــدكتور�عrــي�أبــو�هــاني�-ــي�أشــار�إل¼Gــا��1899،1907مــن�8ئحــة�8هــاي�لعــام�،�01مــن�الفصــل��01اjــادة��(3)

  .37،�صP2010نساني،�دار�الخلدونية�للنشر�والتوزيع،�الجزائر��مؤلفهما�القانون�الدوي

.76هاني�بن�عrي�الطهراوي،�مرجع�سابق،�ص/ د  (4)  
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أو�عاطفية،�كما�أنه��8يجـوز�أن�تأخـذ�مـن��سـرى�النقـود�و�دوات�ذات�القيمـة�ال5ـ�4معهـم�إ�8مقابـل�إيصـال،�كمـا�أنـه�

لـة�الحــاجزة�أن�تـزود�GÊــا��سـرى�الــذين��8�8يجـوز�-ـي�أي�وقــت�أن�يكـون��ســرى�بـدون�وثــائق�تحقيـق�هـوي Gم،�وعrــى�الدو 

  )1(.من�اتفاقية�جنيف�الثالثة�18يحملو�Gا،�وهو�ما�تناولته�اjادة�

2
إّن�وجـوب�معاملـة�أسـرى�الحـرب�معاملـة�إنسـانية�نابعـة�مـن�مقاصـد�اتفاقيـات�:�-� �	�����4�8� ���, ��2%��% 

مــن�»تفاقيــة�الثالثــة�عrــى�وجــوب�معاملــة��ســرى��13جنيــف�-ــي�ضــمان�تلــك�اjعاملــة�-ــي�كافــة��حــوال،�إذ�نصــت�اjــادة�

  . معاملة�إنسانية�-ي�كافة��حوال

ومــــن�خــــ;ل�»تفاقيــــات��ربــــع،�يتضــــح�بــــأن�عبــــارة�معاملــــة�ذات�نطــــاق�واســــع،�تشــــمل�كافــــة�أوجــــه�الحيــــاة�اjاديــــة�

غ?ــ�Nبتغ?ــ�Nأوجــه�الحيــاة�واjعنويــة،�أمــا�مــدلول�Pنســانية،�فهــو�نســ¿�4شــأنه�شــأن�أي�مــدلول�اجتمــا�ي�آخــر�ذو�مضــمون�مت

إنســـــانية�-ـــــي�التســـــبب�-ـــــي�تعـــــريض�صـــــحة�أســـــ?�Nالحـــــرب�للخطـــــر،�كــــــب���Nعضـــــاء�أو�
ّ
»جتماعيـــــة،�وتنـــــدرج�التصـــــرفات�ال;

4Ëالعل�N?2(.تعريضه�لتجارب�طبية�أو�علمية�أو�الحط�من�معنوياته�كـالسب�والتشه( 

�8يجــوز�ممارســة�التعـــذيب�: "ثــة�عrــى�أنـــهمــن�اتفاقيـــة�جنيــف�الثال�17/4كمــا�يحظــر�التعــذيب،�فلقـــد�نصــت�اjــادة�

،�"اjادي�واjعنـوي،�أو�أي�نـوع�مـن�أنـواع�Pكـراه�عrـى�أسـرى�الحـرب�بغيـة�الحصـول�عrـى�معلومـات�مـGHم�مـن�أي�نـوع�كـان

عـدم�جـواز�ممارسـة�Pكـراه�اjـادي�واjعنـوي�عrـى�أسـ?�Nالحـرب�لحملـه�: "من�نفـس�»تفاقيـة�عrـى�99/2فيما�نصت�اjادة�

  ) 3(".ف�بالذنب�اG jم�بهعrى�»ع�Nا

3
بمجـــرد�أن�ُيلقـــي�اjقاتـــل�ســـ;حه�ويتحـــول�إـــى�أســـ?�Nحـــرب،�يحـــق�للدولـــة�: �%������ �� +����4	������ ����18� "����&< 

اjعاديــة�اعتقالــه�وتقييــد�حركتــه�مــن�أجــل�منعــه�مــن�اjشــاركة�-ــي�العمليــات�العســكرية�ضــدها،�وتحقيقــا�ل;ل�ــ}ام�العــام�

مـــن�اتفاقيـــة�جنيـــف�الثالثـــة�اjتعلقـــة�بمعاملـــة�أســـرى�الحـــرب�بوجـــوب��j19ـــادة�باjحافظـــة�عrـــى�حيـــاة��ســـرى،�تق�ـــ[�4ا

إج;ء�أسرى�الحرب�الذين�يقبض�علـ¼Gم�-ـي�منـاطق�القتـال�بأسـرع�مـا�يمكـن�بعـد�أسـرهم�إذا�مـا�سـمحت�حـال Gم�بـذلك،�

ونــوا�-ــي�مــأمن�ونقلهـم�إــى�معســكرات�تقــع�خــارج�منطقـة�القتــال،�وعrــى�الدولــة�الحــاجزة�اتخــاذ�جميـع�»حتياطــات�ح5ــ��يك

مــــــن�الخطــــــر،�و�8يجــــــوز�للدولــــــة�¤ســــــرة�أن�تســــــتبقي�-ــــــي�منطقــــــة�خطــــــرة�إ��8ســــــرى�الجر�ــــــى�واjر�ــــــ[�،�إذا�تبــــــ?ن�أ�Gــــــم�

  )4(.سيتعرضون�لخطر�أك�NOمن�جّراء�نقلهم�من�ذلك�اjكان

الحـاجزة،��ويجب�أن�تتم�عملية�Pج;ء�بطريقة�إنسانية؛�ومعيار�ذلك�أن�تكون�ُمَماِثلـة�لطريقـة�نقـل�جنـود�الدولـة

مـون�
َ
وقد�تم�إقرار�هذا�النص�نظرا�للمشقات�واjعانـاة�ال5ـ�4حـدثت�أثنـاء�الحـرب�العاjيـة�الثانيـة؛�حيـث�كـان��سـرى�ُيرغ

  )5(.عrى�الس?�Nعrى��قدام�مكتو-ي��يدي�خلف�ظهورهم�jسافات�طويلة،�و-ي�ظروف�مناخية�صعبة

                                                           

فاطمـة�بلعــيش،�حمايـة�أســرى�الحــرب�-ـي�القــانون�الــدوي�Pنسـاني،�مــذكرة�ماجســت?N،�كليـة�العلــوم�القانونيــة�وPداريـة،�جامعــة�الشــلف�(1)

 .67،�ص2007-2008

  

،�02،�العــدد03،�الســنة�06بــح،�واقــع�حمايــة�الحــق�-ــي�الحيــاة�-ــي�ال|}اعــات�اjســلحة،�اjجلــة��كاديميــةللبحث�القــانوني،�اjجلــدطــاه?�Nرا�(2)

  .  234،�ص2012جامعة�بجاية،�الجزائر

  .234نفس�اjرجع،�ص�(3)

                                                                                                                                                                                        .                                                    67،68فاطمة�بلعيش،�مرجع�سابق،�ص�(4)

  .68نفس�اjرجع،�ص�(5)
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��)��
غ?ـ�Nاjقـاتل?ن،�ُيعتOـ�Nأحـد�أهـم�اjبـادئ�الرئيسـية�-ـي�القـانون�الـدوي�إّن�التمي?ـ}�بـ?ن�اjقـاتل?ن�و : �%��� �	%"���$ 

Pنســاني،�£نــه�لــو�تــم�التقيــد�بــه�واح�Nامــه�jــا�كــان�هنــاك�عــدد�كب?ــ�Nمــن�ال;جئــ?ن،�وهــم�-ــي�الغالــب�اjــدنيون�ومــن�يطلــب�

ــا�تشــتد��زمـــة�ويبلــغ�ال|ــ}اع�ذروتــه،�ولقــد�نـــص�الNOوتوكــول�Pضــا-ي��ول�8
ّ
j�،مGH1977تفاقيــات�جنيــف�لعـــاماللجــوء�مــ�

اjتعلــــق�بال|}اعــــات�اjســــلحة�الدوليــــة�عrــــى�أن�تعمــــل�أطــــراف�ال|ــــ}اع�عrــــى�التمي?ــــ}�بــــ?ن�الســــكان�اjــــدني?ن�واjقــــاتل?ن،�وبــــ?ن�

�عيــــان�اjدنيــــة�و�هــــداف�العســــكرية؛�ومــــن�ثــــم�ُتوجــــه�عمليا�Gــــا�ضــــد��هــــداف�العســــكرية�دون�غ?Nهــــا،�وهــــذه�القاعــــدة�

َعد�أحد
ُ
  )1(.أهم�أسس�قوان?ن�الحرب�العرفية��صل،�ت

وتقت�[�4قاعدة�التمي?}�بـ?ن��هـداف�العسـكرية�و�عيـان�اjدنيـة�مـن�جهـة،�وبـ?ن�فئـة�اjقـاتل?ن�وغ?ـ�Nاjقـاتل?ن�مـن�

جهــــة�ثانيــــة،�عــــدم�اســــ Gداف�اjــــدني?ن�وكــــل�مــــن�أصــــبح�غ?ــــ�Nقــــادر�عrــــى�القتــــال�كــــالجر�ى�واjر�ــــ[��و�ســــرى،�كمــــا�ُيوِجــــُب�

دم�اس Gداف�كل�ما��8يشكل�هـدفا�عسـكريا،�أي��عيـان�اjدنيـة�ال5ـ�4تعتOـ�Nضـرورية�للحيـاة،�القانون�الدوي�Pنساني�ع

ومGHـا�اjحطـات�النوويـة�لتوليـد�الطاقــة�الكهربائيـة�والسـدود�ومخـازن��غذيـة،�وكــذلك��عيـان�الثقافيـة�مـا�لـم�تســتخدم�

  .£غراض�عسكرية

اميـة�ضـد��شـخاص�اjحميـ?ن�أو�ح5ـ��اjمتلكـات�اjحميــة،�كمـا�تضـمن�القـانون�الـدوي�Pنسـاني�حظـر��عمــال�»نتق

القتــل�العمـد،�التعـذيب�أو�اjعاملـة�ال;إنسـانية،�بمــا�: واعتOـ�Nأن�اjخالفـات�الجسـيمة�µـي�ال5ــ�4تتضـمن�أحـد��فعـال�التاليـة

ـــــد�إحــــداث�آ8م�شــــديدة�أو�Pضـــــرار�الخط?ــــ�Nبالســـــ;مة�البد َعمُّ
َ
نيــــة�أو�بالصـــــحة،�-ــــي�ذلــــك�التجـــــارب�الخاصــــة�بعلـــــم�الحيــــاة،�ت

  ) 2(.تدم?�Nاjمتلكات�أو�»ستي;ء�عل¼Gا�عrى�نطاق�واسع��8ُتNّOره�الضرورات�الحربية،�وبطريقة�غ?�Nمشروعة�وتعسفية

ترتكز�حماية�السكانفي�القـانون�الـدوي�Pنسـاني�عrـى�ال�ـ}ام��طـراف�اjتحاربـة�بقصـر�توجيـه�العمليـات�العسـكرية�

 Pـــى�تحـــريم�توجيـــه�العمليـــات�العســـكرية�أو�أي�للطـــرف�¤خـــر�وإضـــعافها،�ولـــيس�r�4الطـــرف�¤خـــر،�وعËـــواطjـــي�rفنـــاء�الك

  )3(.عمليات�عدائية�أخرى�ضد�السكان،�طاjا�أ�Gم��8يش�Nكون�بالفعل�-ي�القتال

�
ــر�»عتــداء�عrــى�النســاء�و�طفــال�الــذين�هــم�أقــل�أفــراد�اjجتمــع�حمايــة،�وُتــدان�هــذه�: �%����� �������� ��	����4< 
َ
ُيحظ

�1925عمـــــال،�كمــــــا�يتعــــــ?ن�عrــــــى�جميــــــع�الــــــدول�الوفــــــاء�الكامــــــل�با8ل�}امــــــات�اN�jتبــــــة�عل¼Gــــــا�طبقــــــا�لNOوتوكــــــول�جنيــــــف�لعــــــام�� 

،�وكــــذلك�صــــكوك�القــــانون�الــــدوي��خـــرى�اjتصــــلة�بــــاح�Nام�حقــــوق�Pنســــان�أثنــــاء�ال|}اعــــات�1949واتفاقيـــات�جنيــــف�لعــــام�

طفـــــال؛�ويتعـــــ?ن�أيضـــــا�عrـــــى�جميـــــع�الـــــدول�اjشـــــ�Nكة�-ـــــي�منازعـــــات�اjســـــلحة،�ال5ـــــ�4تتـــــيح�ضـــــمانات�هامـــــة�لحمايـــــة�النســـــاء�و� 

مسـلحة،�أو�-ــي�عمليــات�عســكرية�-ــي�أقــاليم��8تــزال�تحــت�السـيطرة�»ســتعمارية،�أن�تبــذل�كــل�مــا�-ــي�وســعها�لتجنيــب�النســاء�

واjعاملــة��و�طفــال�ويــ;ت�الحــرب،�ويتعــ?ن�اتخــاذ�جميــع�الخطــوات�ال;زمــة�لضــمان�حظــر�اتخــاذ�تــداب?�N»ضــطهاد�والتعــذيب

ِهينة�والعنف،�وخاصة�ما�كان�مGHا�ُموجها�ضد�ذلك�الجزء�من�السكان�اjدني?ن�اjؤلف�من�النساء�و�طفال
ُ
j4(.ا (  

عتOـــــ�Nأعمـــــا�8إجراميـــــة،�جميـــــع�أشـــــكال�القمـــــع�واjعاملـــــة�القاســـــية�وال;إنســـــانية�للنســـــاء�و�طفـــــال،�بمـــــا�-ـــــي�ذلـــــك�
ُ
وت

عتقــال�بالجملــة�والعقــاب�الجمــا�ي�وتــدم?�Nاjســاكن�والطــرد�قســرا�ال5ــ�4الحــبس�والتعــذيب�وPعــدام�رميــا�بالرصــاص�و» 

                                                           

،�اjلتقى�العلم�4حول�اللجوء�وأبعاده��منية�والسياسـية�)ورقة�عمل(-ي�العالم�العربي�معز�الهذي،�القانون�الدوي�Pنساني�واللجوء�/ د(1)

  .          04ص،2015سبتم03�NO-01نية،�الرياض�منو»جتماعية،�جامعة�نايف�العربية�للعلوم��م

  .          04،05معز�الهذي،�مرجع�سابق،�ص/ د(2)

اني�وحمايـة�اjـدني?ن�و�عيـان�اjدنيـة�-ـي�زمـن�ال|}اعـات�اjسـلحة،�منشـورات�الحل¿ـ�4الحقوقيـة،�نوال�أحمد�بسج،�القـانون�الـدوي�Pنسـ�(3)

  .55،�ص2010ب?Nوت�

 .  80،81،�ص2011وسيم�حسام�الدين��حمد،�»تفاقيات�الدولية�اjتعلقة�بحقوق�Pنسان�الخاصة،�منشورات�الحل¿�4الحقوقية،�ب?Nوت�(4)
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يرتكG¹ـــا�اjحـــاربون�أثنــــاء�العمليـــات�العســــكرية،�أو�-ـــي��قــــاليم�اjحتلـــة،�كمــــا��8يجـــوز�حرمــــان�النســـاء�و�طفــــال�مـــن�بــــ?ن�

ي�ســبيل�الســلم�وتقريــر�الســكان�اjــدني?ن�الــذين�يجــدون�أنفســهم�-ــي�حــا8ت�الطــوارئ�وال|}اعــات�اjســلحة�أثنــاء�الكفــاح�-ــ

�Nعونـة�الطبيـة،�أو�غ?ـjـأوى�أو�الغـذاء�أو�اjوالتحرر�القومي�و»ستق;ل،�أو�الذين�يعيشـون�-ـي�أقـاليم�محتلـة�مـن�ا�N?صjا

ذلــك�مــن�الحقــوق�الثابتــة�وفقــا�£حكــام�Pعــ;ن�العــالم�4لحقــوق�Pنســان،�والعهــد�الــدوي�الخــاص�بــالحقوق�»قتصــادية�

  )1(.ة،�وإع;ن�حقوق�الطفل،�وغ?�Nذلك�من�صكوك�القانون�الدويو»جتماعية�والثقافي

�
جNOواعrـى�الفـرار�: �%��� �	��=��$ "�/��2 ����< �	�=�&�? 
ُ
النازحون�داخليـا�هـم�أفـراد�أو�جماعـات�مـن�النـاس�أ

القـانون��ووفقـا�لقواعـد)2(،من�ديارهم�هربا�من�طائلة�صراع�مسـلح�أو�حـا8ت�تفùـ[�4العنـف،�أو�ان Gاكـات�لحقوقاÎنسـان

�8يجوز��مر�ب�Nحيل�اjدني?ن،�£سباب�تتصـل�بـال|}اع،�مـا�لـم�يتطلـب�ذلـك�أمـن��شخاصـاjدني?ن�: الدوي�Pنساني�فإنه

اjعنيـــــ?ن�أو�أســـــباب�عســـــكرية�ملحـــــة،�كمـــــا��8يجـــــوز�إرغـــــام��فـــــراد�اjـــــدني?ن�عrـــــى�ال|ـــــ}وح�مـــــن�أراضـــــ¼Gم�£ســـــباب�تتصـــــل�

 )3(.بال|}اع

����4%�/
إّن�مبـــدأ�ضـــرورة�تجنـــب�إلحـــاق�الضـــرر�با£عيـــان�الثقافيـــة،�هـــو�مبـــدأ�يحظـــى�: �!������%������ ��&�����$ �	�: 

،�اjتعلقــــة�بمحاصــــرة�وقصــــف�اjــــدن�1907لعــــام�" 8هــــاي"مــــن�اتفاقيــــة��27بــــاÎقرار�العــــام،�جــــرى�التعب?ــــ�Nعنــــه�-ــــي�اjــــادة�

البحــري،�وتخضــع�حمايـــة�،�اjتعلقــة�بالقصـــف�1907لعــام�" 8هــاي"مــن�اتفاقيـــة��05اjــزودة�بوســائل�الــدفاع،�و-ـــي�اjــادة�

�تكــــــون�مســــــتخدمة�-ــــــي�ذلــــــك�الوقــــــت�£غــــــراض�عســــــكرية،�ووجــــــوب�
ّ
�عيــــــان�الثقافيــــــة�وفقــــــا�لهــــــات?ن�اjــــــادت?ن،�بشــــــرط�أ8

  )4(.استخدام�شارات�مم?}ة�لÑشارة�إى�وجود�مثل�هذه��عيان

مواجهـــــة��ومـــــا�يجـــــب�تأكيـــــده�-ـــــي�هـــــذا�الصـــــدد،�أنـــــه��8يجـــــوز�التمســـــك�بمبـــــدأ�الـــــدفاع�الشـــــر�ي�مـــــن�أجـــــل�تـــــدم?�Nأو 

اjمتلكات�اjدنية�والثقافية�-ي�ال|}اع�اjسلح�اjحمية�أساسـا�بقواعـد�القـانون�الـدوي�Pنسـاني؛�و-ـي�الحـا8ت�ال5ـ�4يمكـن�

ف¼Gـــا�اللجـــوء�إـــى�ممارســـة�حـــق�الـــدفاع�الشـــر�ي،�ف;بـــد�مـــن�إخضـــاع�تلـــك�اjمارســـة�لشـــرطي�الضـــرورة�والتناســـب،�اللتـــان�

jى�مهاجمة�اrما�قيدا�عGي�العر-ـي،�ويجـب�-ـي�كـل�تشك;ن�-ي�ذا�متلكات،�عrى�اعتبـار�الشـرط?ن�مـن�قواعـد�القـانون�الـدو

  )5(.الحا8ت،�اح�Nام�مبادئ�وقواعد�القانون�الدوي�Pنساني

ويبــ?ن�الواقــع�اjحـــزن�عrــى�َمــّرِ�التـــاريخ،�أن�الحــروب�تـــؤدي�إــى�فقــدان�العديـــد�مــن��عمــال�الفنيـــة�وتخريــب�مواقـــع�

وب�الحمايــة�اjماَرســة�حســب��عــراف�منــذ�العصــور��وــى�للحضــارة،�دفــع�الــدمار�الـــذي�ثقافيــة�أو�تــدم?Nها،�ورغــم�ضــر 

فتــه�الحــرب�العاjيــة�الثانيــة�اjجتمــع�الــدوي�إــى�اتخــاذ�التــداب?�Nال;زمــة،�ووضــع�قواعــد�قانونيــة�تمــنح�حمايــة�خاصــة،�
ّ
خل

                                                           

حمايـــــة�حقـــــوق�اjـــــرأة�-ـــــي�ضـــــوء�أحكـــــام�الشـــــريعة�Pســـــ;مية�و»تفاقيـــــات�الدوليـــــة،�منشـــــورات�الحل¿ـــــ�4وســـــيم�حســـــام�الـــــدين��حمـــــد،��(1)

 .100،�ص2009الحقوقية،�ب?Nوت�

  .06،�ص2006اjفوضية�السامية�لçمم�اjتحدة�لشؤون�ال;جئ?ن،��شخاص�النازحون�داخليا،�برنت�رايت�للدعاية�ولÑع;ن،�مصر��(2)

اjتعلـق�بحمايـة�ضـحايا�اjنازعـات��1949اjلحـق�باتفاقيـات�جنيـف�لعـام��1977ن�الNOوتوكول�Pضا-ي�الثـاني�لعـام�م�17/1،2انظر�اjادة��(3)

  .اjسلحة�غ?�Nالدولية

  .56اللجنة�الدولية�للصليب��حمر،�ضوابط�تحكم�خوض�الحرب،�مرجع�سابق،�ص�(4)

ايــة��عيـان�الثقافيــة�أثنـاء�ال|}اعــات�اjسـلحة،�مــذكرة�ماجسـت?N،�كليــة�الNOاهمـ�4سـفيان،�فعاليــة�قواعـد�القــانون�الـدوي�Pنســاني�-ـي�حم�(5)

  .54،�ص2011-2010الحقوق�والعلوم�السياسية،�جامعة�الشلف�
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يل�صيانة�ممتلكا�Gا�الثقافية�الخاصة�،�لتلزم�كل�دولة�باتخاذ�إجراءات�-ي�سب1954وهكذا،�جاءت�اتفاقية�8هاي�لعام�

  )1(.من�الهجمات�اjسلحة

�4"�4
لقـد�أصـبحت�كـل�اjجتمعـات�البشـرية�تـدرك�خطـورة�»عتـداءات�ال5ـ�4يق�Nفهـا�Pنسـان�عrـى�: �%��� �	(��6 

رة،�µي�استعمال��سلحة�الفتاكة�-ي�زمن�ال|}اعات�اjسلحة،�وال�45انتشرت دّمِ
ُ
jمؤخرا،�خاصة��البيئة،�ومن�تلك�¤ثار�ا

�اســتعمال�تلــك��ســلحة،�قــد�الحــق�أضــرارا�بليغــة�بالبيئــة،�وأثــرت�بصــورة�مباشــرة�عrــى�العــيش�. -ــي�منطقتنــا�العربيــة إنَّ

�أخـــذت�تلـــك�اjنظمـــات�تعتمـــد�عrـــى�
ْ
الكـــريم�لÑنســـان،�والـــذي�يشـــكل�هـــدفا�رئيســـيا�للمنظمـــات�العاjيـــة�الدوليـــة�كافـــة؛�إذ

يئــة�الطبيعيــة،�8ســيما�-ــي�زمــن�ال|}اعــات�اjســلحة،�فقــد�ركــزت�معظــم�»تفاقيــات�»تفاقيــات�والNOوتوكــو8ت،�لتحمــ�4الب

  )2(.والNOوتوكو8ت�عrى�حظر�استعمال��سلحة�ال�45تلحق�أضرارا�بالبيئة�-ي�زمن�ال|}اعات�اjسلحة

لــق�حظــر�تــدم?�Nأي�ممتلكــات�خاصــة�ثابتــة�أو�منقولــة�تتع�1949مــن�اتفاقيــة�جنيــف�الرابعــة�لعــام��53قــررت�اjــادة�

بــــا£فراد�أو�بالجماعــــات�أو�بالدولــــة،�ويقصــــد�GÊــــا�تخريــــب�الســــدود�ومحطــــات�توليــــد�الكهربــــاء�واjــــزارع�واjنشــــآت�اjدنيــــة؛�

وGÊـــدف�حمايـــة�البيئــــة�الطبيعيـــة،�حظــــر�القـــانون�الــــدوي�Pنســـاني�اســـتخدام�أســــاليب�أو�وســـائل�القتــــال�ال5ـــ�4يتوقــــع�أن�

�بالغــة�واسـعة�»نتشــار�وطويلــة�اjـد
ً
ى�بالبيئــة�الطبيعيــة،�ومـن�ثــم�تضــر�بالصـحة�أو�بقــاء�الســكان،�وكــذلك�تسـبب�أضــرارا

حماية�اjنشآت�ال�45تحتوي�عrى�قوى�خطرة،�وتنظيف�اjناطق�اjزروعة�با£لغام�اjضادة�لçفراد�و�8يشمل�أرض�البلد�

  )3(.فقط؛�بل��رض�ال�45قد�يصل�إل¼Gا

ثنـــاء�القتــــال�حمايــــة�البيئـــة�الطبيعيــــة�مــــن��ضــــرار�عrــــى�أن�ُتراَ�ــــى�أ�1977ولقـــد�نــــص�بروتوكــــول�جنيـــف��ول�لعــــام

البالغة�واسعة�»نتشار�وطويلة��مد،�وتتضمن�هذه�الحماية�حظر�استخدام�أساليب�أو�وسائل�القتال�ال5ـ�4يقصـد�GÊـا�

أو�يتوقع�مGHا�أن�تسبب�مثل�هذه��ضرار�بالبيئة�الطبيعيـة،�ومـن�ثـم�تضـر�بصـحة�أو�بقـاء�السـكان،�كمـا�تحظـر�هجمـات�

  )4(.دع�ال�45تشن�ضد�البيئة�الطبيعيةالر 

كما�نص�نفس�الNOوتوكول�عrى�أ�8تكون��شغال�الهندسية�أو�اjنشآت�ال�45تحوي�ِقـوى�خطـرة،�أ�8وµـي�السـدود�

والجسور�واjحطات�النووية�لتوليد�الطاقة�الكهربائية�مح;�للهجوم،�ح��5ولو�كانت�أهدافا�عسكرية،�إذا�كان�من�شأن�

ن�يتســبب�-ــي�انطــ;ق�قــوى�خطــرة�ترتــب�خســائر�فادحــة�بــ?ن�الســكان�اjــدني?ن؛�كمــا��8يجــوز�تعــريض�مثــل�هــذا�الهجــوم�أ

�هــداف�العســكرية��خــرى�الواقعــة�عنــد�هــذه��شــغال�الهندســية�أو�اjنشــآت�أو�عrــى�مقربــة�مGHــا�للهجــوم،�إذا�كــان�مــن�

و�اjنشـآت،�ترتـب�خسـائر�فادحـة�بـ?ن�شأن�مثل�هذا�الهجوم�أن�يتسبب�-ي�انط;ق�قوى�خطرة�مـن��شـغال�الهندسـية�أ

  )5(.السكان�اjدني?ن

                                                           

اjعتمـد�-ـي��1954فاطمة�حسن�شبيب،�حماية�اjمتلكات�الثقافية�زمن�ال|}اعات�اjسلحة�-ي�ظل�الNOوتوكول�الثاني�8تفاقية�8هاي��/ د�(1)

  .181،�ص2015العراق�،28،�العدد01،�اjجلد07ة،�السنة�جلة�جامعة�تكريت�للعلوم�القانوني،�م26-03-1999

نــاظر�أحمــد�منــديل،�ظــافر�أحمــد�منــديل،�التــأث?Nات�البيئيــة�لل|}اعــات�اjســلحة�وPجــراءات�الرقابيــة�للحــد�مGHــا،�مجلــة�جامعــة�تكريــت�/ د�(2)

  . 122ص،�2016،�العراق�30،�العدد05،�اjجلد�08للحقوق،�السنة�

 .158،159،�ص2010صباح�العشاوي،�اjسؤولية�الدولية�عن�حماية�البيئة،�دار�الخلدونية،�الجزائر/ أ(3)

  

،�واjتعلـق�بحمايــة�ضـحايا�اjنازعــات�الدوليـة�اjســلحة،اjلحق�باتفاقيـات�جنيــف�1977مـن�بروتوكــول�جنيـف��ول�لعــام��55انظـر�اjــادة��(4)

  .1949لعام�

  . نفس�الNOوتوكول �من�56انظر�اjادة��(5)
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إّن�حمايــــة�البيئــــة�-ــــي�زمــــن�ال|}اعــــات�اjســــلحة،�يتجســــد�-ــــي�مجموعــــة�مــــن�اjبــــادئ،�يتعــــ?ن�عrــــى��طــــراف�اjتحاربــــة�

�يتفـــــرع�عـــــن�اjبـــــادئ�الدوليـــــة�اjتعلقـــــة�بحمايـــــة�البيئـــــة�-ـــــي�زمـــــن�ال|}اعـــــات�اjســـــلحة�مـــــن�»ل�}امـــــات�
ْ
مراعـــــاة�أحكامهـــــا،�إذ

والضـــوابط�ال5ــــ�4تشــــكل�قيـــودا�عrــــى�تصــــرفات��طـــراف�اjتحاربــــة�أثنــــاء�العمليـــات�القتاليــــة،�ســــواًء�فيمـــا�يتعلــــق�بمراعــــاة�

مقت�[��الضرورة�العسكرية�والتناسب�ب?ن�ال|}اع�اjسلح،�وب?ن�اj?}ات�العسكرية�اjلموسة�واjباشرة�لتصرف�عسكري�

  )1(.ا�التصرفمع?ن،�وب?ن�الخسائر�و�ضرار�اN�jتبة�حتما�عrى�هذ

نشـــ?�N-ـــي��خ?ـــ�Nإـــى�أّن�الشـــريعة�Pســـ;مية�أباحـــت�الحـــرب�كضـــرورة�مـــن�الضـــرورات،�فـــ;�ُيقتـــل�إ��8مـــن�يقاتـــل�-ـــي�

�قتلـه؛�فقــد�حـّرم�Pســ;م�قتـل�النســاء�و�طفـال�واjر�ــ[��والشـيوخ�والرهبــان،� اjعركـة،�وأمـا�مــن�تجنـب�الحــرب�فـ;�يِحــلُّ

ثلــة،�بــل�حــّرم�قتــل�الحيــوان�
ُ
jــى�الجــريح�وحــّرم�اrجهــاز�عPيــاه�وتلويــث�¤بــار�وهــدم�البيــوت،�وقــد�حــّرم�jوإفســاد�الــزروع�وا

  )2(.وتتبع�الفاّرِ 

  ا�طلــب�الرابـــع

  خصخصة�الحرب��ي�الع�قات�الدولية�
لقـــد�كــــان�لتـــداعيات�عصــــر�العوjــــة،��ثـــر�الكب?ــــ�N-ــــي�التغي?ـــ�Nالــــذي�طــــال�الع;قـــات�الدوليــــة؛�حيــــث�ظهـــرت�الشــــركات�العســــكرية�

منيــة�الخاصــة،�وال5ــ�4أصــبح�لهــا�دور�كب?ــ�N-ــي�رســم�بعــض�السياســات�لــبعض��طــراف�عrــى�حســاب�القواعــد�اjســتقرة�-ــي�التعامــل�و� 

ولقــــد�أثــــارت�قضــــية�خصخصــــة�الحــــرب�إشــــكا8ت�قانونيــــة�؛�الــــدوي،�فاتجهــــت�الــــدول�الكOــــNى�نحــــو�ظــــاهرة�خصخصــــة�الحــــرب

ة�الخاصــة،�والوضــع�القــانوني�jوظف¼Gــا،�ومــا�µــي�¤ليــات�عديــدة،�مGHــا�مســألة�مــدى�شــرعية�الشــركات�العســكرية�و�منيــ

الكفيلة�بضمان�تحمل�هذه�الشركات�للمسؤولية�الدولية�عند�ان Gاكها�لقواعـد�القـانون�الـدوي�والقـانون�الـوط�4Ëللـدول�

 .اjتعاقدة،�أو�لدول�اjنشأ،�أو�للدول�ال�45تمارس�ف¼Gا�نشاطا�Gا

،�ومفهوم�الشركات��منية�والعسكرية�الخاصة�)الفرع��ول (رب�مما�سبق،�سأحاول�تبيان�مفهوم�خصخصة�الح

،�ثـــم�أتطـــرق�إـــى�اســـتخدام�الشـــركات�العســـكرية�الخاصـــة�-ـــي�الواقـــع�الـــدوي،�وأخ?ـــNا�ســـأبّ?ن�Pشـــكا8ت�)الفـــرع�الثـــاني(-ـــي�

  ).الفرع�الرابع(القانونية�لخصخصة�الحرب�-ي�الع;قات�الدولية�

���� ���	�
 ���	� ��/�/) "��:%	�   
أحاول�-ي�إطار�هذا�الفرع،�تحديد�مفهوم�خصخصة�الحرب�لغويا�واصط;حا،�ثم�أعرج�عrى�نشأة�ظاهرة�

  . خصخصة�الحرب

���
 ��/�/	�   .أتطرق�هنا�إلىتحديد�اjع��Ëاللغوي�و»صط;�ي�jصطلح�الخصخصة:����

�
 �����/�/	� C2������عrـــى�كـــل�مصـــدر�َخصـــَخَص،�وُيطلـــق�مصـــطلح�َخ :َخْصَخَصـــة: �	� 0�����%	9�����2 	%
ُ
ْصَخَصـــة

ِة�إى�ِقطاٍع�خاّصٍ 
َ
ْول ِة�الدَّ ِكيَّ

ْ
ِة�ِمْن�ِمل اِليَّ

َ ْ
jا�اG�ِا�َوُشؤوG�ِِإداَر�Nِ?ْسِي

َ
َسٍة�ُعموِمّيٍة�تقوم�بَنْقِل�ت   ؛ُمَؤسَّ

،�يع�4Ëنقلها�إى�مجال�العمل�الخاّص�بعد�أن�كانت�من�اختصاص�الدولةو 
َ
ركة  )3(.خصخص�الشَّ

�
 / C2���%	 �������� 0��%	�����	� ���/�إن�مفهـوم�خصخصـة�الحـرب�يشـ?�Nإـى�تخrـي�الـدول�عـن�: 

تمويل�الحـرب�ماديـا�وبشـريا،�و»ستعاضـة�عنـه�بالقطـاع�الخـاص�اjتمثـل�-ـي�جماعـات�غ?ـ�Nنظاميـة�ومسـلحة،�و-ـي�بعـض�
                                                           

  .141ناظر�أحمد�منديل،�ظافر�أحمد�منديل،�مرجع�سابق،�ص/ د�(1)

  .60د�سابق،�مرجع�سابق،�صالسيّ �(2)

  ).ص.ر.د(،�2018-07-18: ،�تاريخ�Pط;عhttps://bit.ly/3cYl1Wa:من�اjوقع�Pلك�Nوني�)3(
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واب�ـ}از�أو�شـركات�أمنيـة،�تتـوى�تمويـل�نفسـها�ذاتيـا�بالGHـب�والسـرقة،��–مرتزقـة��–�حيـان�قـد�تسـتع?ن�بمقـاتل?ن�أجانـب�

اjواطن?ن�والخطف،�وتعمل�هذه�الشركات�من�الباطن�مع�الحكومات،�كما�يديرها�غالبا�مسـؤولون�سـابقون�سياسـيون�

 )1(.أو�عسكريون 

،�العضــــــــــــــــو�البــــــــــــــــارز�-ــــــــــــــــي�مجلــــــــــــــــس�"Chan Makfit" "شـــــــــــــــــون�ماكفيـــــــــــــــــت"و-ــــــــــــــــي�هــــــــــــــــذا�السيـــــــــــــــــاق،�يتنــــــــــــــــاول�

رؤيـــة�" ماكفيـــت"م�الـــدوي�اjعاصـــر؛�ويقـــدم�ظـــاهرة�خصخصـــة�الحـــروب�و�مـــن�-ـــي�النظـــا) AtlanticCouncil(�طل½ـــ[4

يم�}ج�ف¼Gا�الجانب��كاديم�4واستعراض�تطور�ظاهرة�اjرتزقة�ع�NOالتاريخ،�مع�الخNOة�العملية�اjسـتمدة�مـن�ف�ـNة�عملـه�

مـــن�فرضـــية�" ماكفيـــت"؛�وينطلـــق�"Dyn Corp International" "دايـــن�كـــورب�الدوليـــة"كمتعاقـــد�عســـكري�بشـــركة�

م;مـح�النظـام�الـدوي�الـراهن،�والخلفيـة�الفلسـفية�للنظـام�الرأسـماي،�سـتعززان�-ـي�اjسـتقبل�أدوار��رئيسية،�مفادها�أن

  )2(.القطاع�الخاص�-ي�اjجال�العسكري 

وخصخصـــة�الحـــرب،�مصـــطلح�جديـــد�-ـــي�القـــانون�الـــدوي�Pنســـاني،�يـــدل�عrـــى�مشـــاركة�جـــيش�مـــن�اjرتزقـــة�-ـــي�أعمـــال�

النظاميـة،�منضـِو�-ـي�شـركات�عسـكرية�وأمنيـة�خاصـة�تعمـل�-ـي�منـاطق�ال|}اعـات،��القتال�جنبا�إى�جنب�مـع�القـوات�اjسـلحة

،�وقــد�1977وبروتوكولهــا��ول�لعــام�1949ولهــذه�الجيــوش�آثارهــا�عrــى�اjــدني?ن�وغ?ــNهم�ممــن�تحمــ¼Gم�اتفاقيــات�جنيــف�لعــام�

ِرحت�مسألة�خصخصة�الحرب�بمناسبة�الحرب��مريكية�ضد�العراق�ال�45انطلقت�-ي�
ُ
  )3(.2003-03-16ط

�������
 �����	� ����/�لقــد�كانــت�اjهــام��منيــة�والعســكرية�ِحكــرا�عrــى�الدولــة�ح5ــ��بدايــة�القــرن�: �*��>) -����3) /

عنـــدما�كانـــت�نظريـــة�الســـيادة�التقليديـــة�µـــي�الســـائدة�-ـــي�اjجتمـــع�الـــدوي،�ثـــم�بتطـــور�هـــذا��خ?ـــN،�ســـمحت�الـــدول��20لا

ة�والعســكرية�ال5ــ�4تــؤثر�كث?ــNا�عrــى�أمــن�الدولــة�وأمــن�اjجتمــع�بظهــور�صــناعة�جديــدة�تتمثــل�-ــي�تصــدير�الخــدمات��منيــ

الــدوي�ككــل،�فظهــرت�الشــركات��منيــة�الخاصــة�كظــاهرة�جديــدة�لتقــوم�ببيــع�خــدما�Gا��منيــة�والعســكرية،�لــيس�فقــط�

 )4(.-ي�الدول�ال�45تحمل�جنسي Gا،�وإنما�-ي�كل�دول�العالم

دام�الشــــركات�العســــكرية�الخاصــــة،�ظهــــرت�-ــــي�العصــــر�ولكــــن�خصخصــــة�الحــــرب�بــــاjفهوم�الفËــــ�4الــــدقيق�وباســــتخ

عتOــــــ�Nحــــــرب�الشــــــركات��منيــــــة�الخاصــــــة،�وســــــيلة�جديــــــدةالحــــــديث�-ــــــي�الغــــــرب،�
ُ
-ــــــي�منــــــاطق� Îدارة�الحــــــروب�الصــــــغ?Nة وت

-ـــي�الـــدول�الغربيـــة،�وعrـــى� بـــدأت�بابتكارهـــا�واســـتخدامها�الـــدوائر�»ســـتخباراتية�و�منيـــة والدوليـــة، الصـــراعات�Pقليميـــة

 )5(.و8يات�اjتحدة��مريكيةرأسها�ال

ولقــــد�أصــــبحت�الخصخصــــة�¤ن�قبــــل�كو�Gــــا�مــــذهبا�اقتصــــاديا،�إســــ�Nاتيجية�أمنيــــة�جديــــدة،�فقــــد�أثبتــــت�حــــروب�

،�وبالتــاي�أدركــت�Pدارة��مريكيــة�بــأ�8جــدوى�مــن�»ســتمرار�
ً
الو8يــات�اjتحــدة�-ــي�العــراق�وأفغانســتان�بأ�Gــا�مكلفــة�جــدا

                                                           

دية�ضياء�شكاره،�خصخصة�العنف�ودوره�-ي�تنظيم�الحروب�الجديدة�-ي�مرحلة�ما�بعد�الحـرب�البـاردة،�كليـة�رفاه�شهاب�الحمداني،�نا(1)

  .55،�ص)ن.س.د(العلوم�السياسية،�جامعة�الGHرين،�العراق،�

اjرتزقـــــــــــة�الجـــــــــــدد،�الجيـــــــــــوش�الخاصـــــــــــة�ومـــــــــــا�تعنيـــــــــــه�للنظـــــــــــام�الـــــــــــدوي،�مجلـــــــــــة�السياســـــــــــة�الدوليـــــــــــة،�مـــــــــــن�اjوقـــــــــــع�،�شـــــــــــون�ماكفيـــــــــــت�(2)

  .2018-07-25: ،�تاريخ�Pط;ع�N�https://bit.ly/2WVefe2وني،Pلك
  .227معجم�-ي�القانون�الدوي�اjعاصر،�مرجع�سابق،�ص،�عمر�سعد�هللا/ د(3)

(4)Pاكـات�الشـركات��منيـة�الخاصـة�لحقـوق�G سـؤولية�عـن�انjاكـات�شـركة�سرمد�عامر�عباس،�إسماعيل�نعمة�عبود،�اG نسـان�-ـي�ضـوء�ان

  .359،�ص2015،�كلية�ال�Nبية�للعلوم�Pنسانية،�دياى،�العراق�01،�العدد�22ب;ك�ووتر�-ي�العراق،�مجلة�العلوم�Pنسانية،�اjجلد

  : جرجيس�كول?}ادة،آفة�العالم�الجديد�خصخصة�الحروب،�يومية�إي;ف�Pلك�Nونية،�من�اjوقع�Pلك�Nوني�(5)

https://bit.ly/2TzhGVNط;عP2018-07-31: ،�تاريخ�.  
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ال�45كانت�متبعة�-ي�السـابق،�فاتجهـت�نحـو�نهـج�جديـد�يقـوم�عrـى�أسـاس�إدارة�الحـروب�مـن�بنفس�Pس�Nاتيجية��منية�

  )1(.الخارج،�ومن�ثم�خصخصة�العمليات�الحربية

����	� ���	�
  ���/	� ���@4�	�� ���%�� ?�@�*	� 7���%  
ي�إـى�إنشـاء�مثـل�هـذه�سأتطرق�-ـي�هـذا�الفـرع�إـى�تعريـف�الشـركات�العسـكرية�الخاصـة،�ثـم�أبـ?ن�أهـم��سـباب�ال5ـ�4تـؤد

  .الشركات،�وأعرض�أهم�¤راء�حول�مدى�مشروعية�الشركات��منية�والعسكرية�الخاصة

���
 ����التكييــف�القــانوني�لهــذه�الشــركات،�ومــدى�ســأتطرق�إــى�: �	�(����� �	:�������� 	� ?�@���*2	���4@��� �	/�

بيـــان�أســـباب�وجودهـــا�وبيـــان�موقـــف�الفقـــه�مشـــروعي Gا�مـــن�منظـــور�القـــانون�الـــدوي�العـــام،�وذلـــك�مـــن�خـــ;ل�تعريفهـــا�وت

 .والقانون�الدولي?ن�مGHا

�
 �������/	� ���@����4�	� ?�@�����*	�) "������عتOـــ�Nالشــــركات��منيـــة�والعســــكرية�الخاصــــة�مـــن�أهــــم�الكيانــــات�: �	%:
ُ
ت

 .القانونية�الحديثة�ال�45اخُتِلف�بشأن�مشروعية�مشارك Gا�-ي�ال|}اعات�الدولية�وغ?�Nالدولية

1
  ?�@�*	� ������اختلفت�¤راء�حول�ماهية�الشركات�العسكرية�و�منية�الخاصة�ووضع�: �	�4@��� �	/�

تعريف�لها،�فتعددت�التعريفات�واjصطلحات�واjسميات�ال�45تطلق�عrى�هذه�الشركات،�وعادة�ما�يطلق�عل¼Gـا�شـركات�

زمهـا�منـذ�أمـد�بعيـد،�ولكـن�ذلـك�كـان�تجنيد�وتأج?�Nاjرتزقة�أو�شركات�اjرتزقـة�أو�اjرتزقـة�فقـط؛�وهـذا�اjصـطلح�ظـل�ي; 

ولكن�بعد�ظهور�شركات�تم Gن�تقديم�الخدمات�العسكرية�و�منية،�فقد�أطلق�-ي�ف�Nة�عدم�ظهور�شركات�متخصصة�-ي�ذلك،�

يون�أو�عل¼Gا�الشركات�العسكرية�الخاصـة،�وتـارة�الشـركات��منيـة�الخاصـة�أو�شـركات�الحمايـة��منيـة�أو�اjقـاولون�أو�اjتعاقـدون�اjـدن

 )2(.خصخصة�الحرب

أو�/ أو��منية�الخاصة،�يشـ?�Nإـى�شـركة�ذات�كيـان�قـانوني،�تقـدم�بمقابـل�مـادي�خـدمات�عسـكرية�و/ فمصطلح�الشركة�العسكرية�و

أو�كيانــات�قانونيــة؛�وتتعلــق�هــذه�الخــدمات�العســكرية�بأعمــال�التخطــيط�»ســ�Nاتيãي�و»ســتخبارات�/ أمنيــة�بواســطة�أشــخاص�طبيعيــ?ن�و

  )3(.حقيق�و»ستط;ع�الNOي�أو�البحري�أو�الجوي،�والدعم�اjادي�والتق�4Ëللقوات�اjسلحة�و�نشطة��خرى�ذات�الصلةوالت

� 
 ����تأســس�النظــام�الــدوي�الــّراهن�-ــي�مجملــه�عrــى�فكــرة�الســوق�الحــر،�: ��)��4� ��� >���*	� ?�@���*	���4@��� �	/�

صـة��مـن،�وبـزوغ�الشـركات�العسـكرية�الخاصـة،�فالدولـة�وال�45كـان�مـن�ضـمن�مـا�أدت�إليـه�أ�Gـا�مهـدت�الطريـق�لخصخ

-ـــي�صـــور�Gا�الحاليـــة�لـــم�تعـــد�µـــي�وحـــدها�ال5ـــ�4تحتكـــر�اســـتخدام�القـــوة�العســـكرية؛�ومـــن�ثـــم،�بـــدت�الشـــركات�العســـكرية�

الخاصة�-ي�الكث?�Nمن��حيان�أك�NÞقدرة�عrى�إدارة�الحروب،�وPسهام�-ي�تكوين�الجيوش،�وقد�ساعد�-ي�التكريس�لهذا�

  )4(.دور�تنامي�حدة�ال Gديدات��منية،�وتراجع�قدرة�الدولة�منفردة�-ي�مواجهة�تلك�التحدياتال

ولقد�أصبح�العالم�عrى�أبواب�نوع�جديد�مـن�الحـروب؛�µـي�حـروب�القطاعالخـاص،�وأصـبحت�خصخصـة�الحـرب�

" أو" حمايــة�"ات�µــي�الســمة�الســائدة�-ــي�حــروب�اليــوم�بعدماانتشــرت�شــركات�اjرتزقــة�وأصــبحت�تطلــق�عrــى�نفســها�شــرك

                                                           

: الخصخصة��مريكية�للحروب،�الجيل�الخامس�من�وسائل�التدخل�و»ستخبارات،�من�اjوقع�Pلك�Nونيعrي�زياد�العrي،(1)

https://bit.ly/3ebyolZ Î2018-08-15: ط;ع،�تاريخا.  

  .59،�ص2012نمر�محمد�الشهوان،�مشكلة�اjرتزقة�-ي�ال|}اعات�اjسلحة،�مذكرة��ماجست?N،�كلية�الحقوق،�جامعة�الشرق��وسط،��ردن�(2)

،�الجمعية�العامة�A/HRC/15/25: من�مشروع�»تفاقية�اjتعلقة�بالشركات�العسكرية�و�منية�الخاصة،�الوثيقة�رقم�02أ،�ب،�من�اjادة��انظر�الفقرة�(3)

  .2010 - 07 - 05لçمم�اjتحدة،�بتاريخ�

  ).ص.ر.د(،�مرجع�سابق،�شون�ماكفيت�(4)
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،�و-ـــي�)خفيـــة(وهنـــاك�عـــدة�أســـباب�أدت�إـــى�تكـــوين�هـــذه�الشـــركات،�مGHـــا�اjباشـــرة�وغ?ـــ�Nاjباشـــرة�) 1(؛"متعاقـــدون�مـــدنيون 

 .بحثنا�هذا�سنتطرق�إى�أهم��سباب�ال�45أدت�إى�ظهور�هذا�النوع�من�الشركات

1
  :وتتمثل�فيما�يrي:���)4� �	��4��4 
لية�للقوى�الكNOى،�ال�45ينصب�مشروعها�-ي�بسط�هيمن Gـا�عrـى�النظـام�الـدوي�وإدارتـه�بشـكل�الخلفية�الفكرية�PمNOيا�-

 .يخدم�أهدافها�ومصالحها،�وهذا�ما��Gدف�إليه�الو8يات�اjتحدة��مريكية�باعتبار�أ�Gا�القوة�العظم�

هــذه�الشــركات�تقــوم��توظيــف�الشــركات�العســكرية�كآليــة�لحمايــة�الــدول�الخاضــعة�لســيطرة�القــوى�الكOــNى؛�حيــث�أن�-

  .بحماية�مسؤوي�تلك�الدول،�وهو�ما�ُيعت�NOأقل�تكلفة�من�»ستعمار�العسكري 

ُيعتOـ�Nبـروز�الشــركات�العسـكرية�الخاصــة�أسـلوبا�-ــي�هـدم�بنـاء�الدولــة�الحديثـة،�وهــذا�بسـبب�خصخصــة��مـن�وعرضــه��-

  )2(.-ي��سواق�كسلعة�مادية

2
 ��"��  :تتمثل�-يأهم�هذه��سباب�: ���)4� ���5
إن�»تجـاه�العـالم�4نحـو�الخصخصـة�تدعمـه�اjؤسسـات�اjاليـة�الدوليـة�والـدول�الغربيةبمسـاعدة�آليـات�العوjـة�تحـت��-

وهــذا�يعËــ�4انســحاب�الدولــة�كليــا�أو�جزئيــا�مــن�تقــديم�الخــدمات�العامــة،�)3(ذريعــة�تقــديم�خــدمات�متم?ــ}ة�وذات�فاعليــة،

  .بما�-ي�ذلك�خدمات�توف?��Nمن

3
  :أهم�هذه��سباب�نوجزها�فيما�يrي: � �	�4�����@4(� 
وخصخصـــــة��عســـــكرة�الشـــــركات(أي�إن�إســـــ�Nاتيجية�»عتمـــــاد�عســـــكريا�عrـــــى�الشـــــركات��منيـــــة�والعســـــكرية�الخاصـــــة؛� -

خصخصـــةالكث?�Nمـــن�اjهمــات�ال5ـــ�4كـــان�يضــطلع�GÊـــا�الجـــيش��ومفادهــا،�"ون غالبنتـــا"µـــي�إســ�Nاتيجية�اعتمـــدها��)الحــروب

نائــــب�"Dick Cheney" "ديـــك�تشــــي4Ë"خصخصـــة�اjهــــام�العســــكرية�قامـــت�عrــــى�فكـــرة�تحّمــــَس�لهــــا��مريكـــي،�ونظريــــة�

ال5ــ�4الكث?ــ�Nمــن�اjهمــات�ال5ــ�4تقــوم�GÊــا�القــوات�النظاميــة��إســناد،تــدعو�إــى�"جــورج�بــوش�»بــن"الـرئيس��مريكــي�الســابق�

�؛ون�وبــــ?ن�تلـــك�الشــــركاتغتـــابــــ?ن�البن" مقـــاو8ت"الحــــرب،�مثـــل�الحــــرب�عrـــى�العــــراق�إـــى�شــــركات�خاصـــة�بصــــفة��تخـــوض

فتحــت�البـاب�لشـركات�أمريكيــة��وهـذه�الفكـرةبحيـث�يـؤدي�ذلــك�إـى�تخفيـف�عــبء�الكث?ـ�Nمـن�اjهــام�عـن�كاهـل�الجــيش،�

 )4(.باتت�تلقى�قبو�8-ي�صناعة�الجيوش�الحديثةو عديدة�تقوم�بمهام�التموين�و�عمال�اللوجستية�و�منية،�

                                                           

مجلـــةالبحوث�والدراســـات�،�الوضـــع�القـــانوني�للمرتزقـــة�ومـــوظفي�الشـــركات��منيـــة�الخاصـــة�أثنـــاء�ال|}اعـــات�اjســـلحة،�عكـــروم�عـــادل/ د�(1)

  .190،�ص2013،�الجزائر2ق�والعلوم�السياسية،�جامعة�البليدة�،�كلية�الحقو 06القانونية�والسياسية،�العدد�

محمــــد�الصــــالح�جمــــال،�دور�الشــــركات��منيــــة�الخاصــــة�-ــــي�التــــدخل�-ــــي�ال|}اعــــات�اjســــلحة�وان Gاكــــات�حقــــوق�Pنســــان،�مجلــــة�العلــــوم��(2)

  .342،�ص2018أjانيا�والسياسية�و»قتصادية،��Nاتيجية،�اjركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�Pس06العدد��02السياسية�والقانون،�اjجلد�

عبــد�الحــق�زغــدار،�ســامية�بــن�حجــاز،�خصخصــة�الســ;م�-ــي�إطــار�التعاقــد�الجديــد�£جــل�بنــاء�الســ;م،�مجلــة�جيــل�الدراســات�السياســية�(3)

  .21،�ص2017،�مركز�جيل�البحث�العلم4،�لبنان�09والع;قات�الدولية،�العدد�

(4)N?وقع�السيد�مصطفى�أحمد�أبو�الخjى�اrالجوانب�القانونية�والسياسية�للشركات�العسكرية�الدولية�الخاصة،�دراسة�منشورة�ع�،

 .11،�ص2018-08-18 :تاريخ�Pط;ع�، P :https://bit.ly/2Tw50z3httpلك�Nوني
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جــــة�عrــــى�القــــوان?ن�واjواثيــــق�اjعهــــود�GÊــــا،�ســــواء�مــــن�قبــــل�الدولــــة�الوطنيــــة�أو�الرغبــــة�-ــــي�تنفيــــذ�عمليــــات�وأنشــــطة�خار �-

اjجتمــع�الــدوي،�مثــل�القيــام�بانق;بــات�عســكرية�لتغي?ــ�Nالحكومــات�ال5ــ�4تــرفض�الخضــوع،�دون�التــورط�ع;نيــة�-ــي�مثــل�

  .هذا�السلوك�غ?�Nاjشروع

هذه��خ?Nة�فعلها�-ي�العلن،�jا�فيه�من�مخالفات�لصالح�دولة�معينة�تخù[���"الجرائم��"القيام�بعمليات�تحمل�صفة��-

  .للقانون�الدوي،�واjعاي?P�Nنسانية

تســــريح�العديــــد�مــــن�الجيــــوش�ال5ــــ�4تمــــت�نتيجــــة�لGHايــــة�الحــــرب�البــــاردة،�أدى�إــــى�خلــــق�فــــائض�مــــن�العمالــــة�العســــكرية��-

  )1(.منية�الخاصةوالخNOات�وPمكانيات�ال�45كان�يتمتع�GÊا�هؤ8ء،�مما�شكلوا�نواة�الشركات�� 

�����
 ���اختلفـت�مواقـف�الـدول�ورجـال�السياسـة�وأصـحاب�القـرار�:%�"+ %*���&�� �	*��@�? �	��4@��� �	/�

وفقهـــاء�القـــانون�الـــدوي�مـــن�الشـــركات�العســـكرية�و�منيـــة�الدوليـــة�الخاصـــة�مـــا�بـــ?ن�مؤيـــد�لهـــا�ومـــتحفظ�ومعـــارض�لهـــا،�

  )2(.فانقسم�الرأي�حولها�إى�قسم?ن�ولكل�أسبابه�ومNOراته

�
 ���/	� ���@4�	� ?�@�*	� >�*�� (�@�	 "�D%	� 9��	� :يـرى�أصـحاب�هـذا�»تجـاه�بأنـه��8فـرق�بـ?ن�الشـركات�

العســكرية�و�منيــة�الخاصــة�والشــركات�العاملــة�-ــي�أي�مجــال�اقتصــادي�آخــر،�فأنشــط Gا�مشــروعة�بــدليل�وجــود�قــوان?ن�

دة��مريكيـــــة�توجـــــد�عـــــدة�قـــــوان?ن�فيدراليـــــة�وأخـــــرى�خاصـــــة�تــــنظم�نشـــــأ�Gا�وعملهـــــا�-ـــــي�دول�اjنشـــــأ،�ففـــــي�الو8يـــــات�اjتحـــــ

بالو8يــــات�تطبــــق�عrــــى�أي�شــــركة�تعمــــل�-ــــي�مجــــال��مــــن،�فــــ;�بــــد�أن�تحصــــل�عrــــى�تصــــريح�حكــــومي�قبــــل�الــــدخول�-ــــي�أي�

  )3(.ارتباط�يرتب�تقديم�سلع�أو�خدمات�عسكرية�أو�أمنية�£ي�عميل�أجن¿�4سواء�كان�هذا�العميل�حكومة�أو�شركة

ذه�الشركات�عrى�وجـود�فـروق�بـ?ن�مـا�تقدمـه�الشـركات�العسـكرية�و�منيـة�الدوليـة�الخاصـة�مـن�ويصر�أصحاب�ه

خدمات�وأعمال�وب?ن�أنشطة�اjرتزقة،�فهذه�الشركات�قوا�Gا�تحارب�إى�جانب�الحكومات�الشرعية�ذات�السيادة؛�ومن�

;فـا�للمرتزقـة�الـذين�Gåـدفون�إـى�الكسـب�ثم�فإن�لها�معاي?�Nأخ;قية�تحكم�وتتحكم�-ي�عملها�واشـ�Nاكها�-ـي�ال|}اعـات،�خ

اjـــادي�مـــن�تـــدخلهم،�كمـــا�أن�وجـــود�هــــذه�الشـــركات�يعـــزز�التحـــول�الـــديمقراطي�-ــــي�الـــدول�ال5ـــ�4تتـــدخل�ف¼Gـــا،�بــــدليل�أن�

-ـي�سـ?Nاليون�بتحـول�ديمقراطـي�حقيقـي،�وأصـّرت�عrـى�" Starsser" "س�Nاسـر"،�أصّرت�عrـى�مطالبـة�حكومـة�)EO(شركة

  )4(.هذا�التحول،�وهددت�با8نسحاب�عندما�حاول�النظام�عدم�»ل�}ام�بتعهداتهضرورة�وضع�جدول�زم�4Ëل

�
 �����/	� ���@��4�	� ?�@���*	� >���*�� (���@�	 E�����%	� 9����	� :ــى�عـدم�مشــروعية�يـذهب�أنصــار�هـذا�الـرأي�إ

Gåــــدد��نشــــأة�ووجــــود�الشــــركات�العســــكرية�و�منيــــة�الخاصــــة،�واعتOــــNوا�أفرادهــــا�مرتزقــــة،�كمــــا�أن�وجــــود�هــــذه�الشــــركات

الســــلم�و�مــــن�الــــدولي?ن�كعــــادة�اjرتزقــــة�عrــــى�مــــّر�العصــــور،�فظــــاهرة�اjرتزقــــة�ليســــت�حديثــــة؛�فقــــد�ظهــــرت�-ــــي�العصــــور�

القديمـــــة؛�حيــــــث�لـــــم�تكــــــن�الجيــــــوش�النظاميـــــة�قــــــد�تكونـــــت،�ومــــــع�قيــــــام�الدولـــــة�بمفهومهــــــا�الحـــــديث،�وتكــــــوين�الجيــــــوش�

  )5(.النظامية،�استمر�أيضا�استخدام�اjرتزقة

                                                           

  .332،233محمد�الصالح�جمال،�مرجع�سابق،�ص(1)

  . 173السيد�مصطفى�أحمد�أبو�الخ?N،�الشركات�العسكرية�و�منية�الدولية�الخاصة،مرجع�سابق،�ص(2)

  .68نمر�محمد�الشهوان،�مرجع�سابق،�ص(3)

  .68،�صنفس�اjرجع(4)

  .175سابق،�صالرجع�اjخاصة،�السيد�مصطفى�أحمد�أبو�الخ?N،�الشركات�العسكرية�و�منية�الدولية�ال(5)
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'
 � ���%-�% ��5�%����لــم�يتعــرض�واضــعو�ميثــاق��مــم�اjتحــدة�: �� 7��%	� $��% ("����%	� ?�@���*	���4@��� �	/�

jســـــألة�اللجـــــوء�إـــــى�الشـــــركات�العســـــكرية�و�منيـــــة�الخاصـــــة�-ـــــي�إطـــــار�عمليـــــات�حفـــــظ�الســـــ;م�بصـــــورة�مباشـــــرة،�ولكـــــن�يمكـــــن�

�مـم�اjتحــدة�ذات�الصــلة�بحفــظ��استخ;صـها�مــن�الســلطات�اjوسـعة�اjخولــة�jجلــس��مــن�الـدوي،�والجمعيــة�العامــة�jنظمــة

  .السلم�و�من�الدولي?ن،�وال�45تشمل�من�دون�شك�توظيف�هذا�النوع�من�الكيانات�-ي�حفظ�السلم�و�من�الدولي?ن

للجمعيـة�العامـة�أن�تنùـ[�øمـن�الفـروع�الثانويـة�مـا�تـراه�ضـروريا��": من�ميثاق��مم�اjتحـدة،�تـنص�عrـى�22فاjادة�

و��مر�الذي�يفيـد�بأنـه�بإمكـان�الجمعيـة�العامـة�اسـتخدام�الشـركات�العسـكرية�و�منيـة�الخاصـة�،�وه"للقيام�بوظائفها�

مـن�ميثـاق�منظمـة��مـم��29كوسيلة�للقيام�بوظائف،�مثل�التحقيق�واj;حظة�وPشراف؛�ومن�جهة�أخرى،�فإن�اjـادة�

و-ــي�الواقــع�)1(،"رى�لــه�ضــرورة�£داء�وظائفــهjجلــس��مــن�أن�ينùــ[�øمــن�الفــروع�الثانويــة�مــا�يــ�": اjتحــدة،�تــنص�عrــى�أنــه

العمrــي،�فقــد�اســـتعانت��مــم�اjتحــدة�بالشـــركات�العســكرية�الخاصــة�-ـــي�مجــال�إزالــة��لغـــام�و»ســتخبارات،�وخـــدمات�

  )2(.الدعم�بطائرات�الهليكوب��Nوالخدمات�اللوجستية�والصيانة�والخدمات��منية

تشــجيع�وتطــوير�الــدور�الــذي�تلعبــه�الشــركات�العســكرية�و�منيــة��ولقــد�ســاهمت�منظمــة��مــم�اjتحــدة�بــدورها�-ــي

الخاصــة�-ــي�الســاحة�الدوليــة،�مــن�خــ;ل�اللجــوء�إل¼Gــا�بشــكل�م�}ايــد�-ــي�عمليــات�حفــظ�الســ;م�ال5ــ�4تقودهــا�عOــ�Nالعــالم�

اء�مســــتندة�عrــــى�جهــــود�أجهز�Gــــا�اjختلفــــة�-ــــي�تعــــديل�اjنظومــــات�القانونيــــة�للــــدول��عضــــاء�ذات�الصــــلة�مــــن�أجــــل�إضــــف

الصـــبغة�القانونيـــة�عrـــى�اســـتخدامها�-ـــي�منـــاطق�ال|ـــ}اع،�وأبـــرز�مثـــال�لجـــأت�فيـــه��مـــم�اjتحـــدة�إـــى�الشـــركات�العســـكرية�

،�بعــد�عــزوف�الــدول��عضــاء�عــن�اjشــاركة�-ــي�1999و�منيــة�الخاصــة،�قضــية�ال|ــ}اع�الــذي�دار�-ــي�تيمــور�الشــرقية�عــام�

�مريكيــة؛�واســتأجرت�أيضــا�منظمــة��مــم��Corp Dyn" ديــنكــورب�"عمليــة�حفــظ�الســ;م؛�حيــث�تــم�اللجــوء�إــى�شــركة�

اjتحدة�شركات�خاصة�لتقـديم�الخـدمات�اللوجسـتية�-ـي�عمليـة�حفـظ�السـ;م�-ـي�كـل�مـن�سـ?Nاليون�وجمهوريـة�الكونغـو�

  )3(.،�وهذا�بعد�تخاذل�الدول��عضاء�-ي�إيفاد�القوات�ال;زمة�للمنطقت?ن2000،2003الديمقراطية�عامي�

�8يمكــن�" :،�عrــى�أنــه2010وع�اتفاقيــة��مــم�اjتحــدة�حــول�الشــركات�العســكرية�و�منيــة�الخاصــة�لعــام�ولقــد�نــص�مشــر 

  ) 4(."£ي�دولة�طرف�أن�تفوض�جهة�خارجية�أو�تستع?ن�بمصادر�خارجية�£داء�وظائف�µي�-ي�طبيع Gا�وظائف�منوطة�بالدولة

اليقظة�للحيلولة�دون�قيام�شركات�خاصة��كما�حثت�الجمعية�العامة�جميع�الدول�عrى�أن�تتو�ى�أق�[��درجات

تقدم�الخدمات�»ستشارية�و�منية�العسكرية�عrى�الصعيد�الدوي�بتجنيـد�اjرتزقـة�أو�تـدريG¹م�أو�تـوظيفهم�أو�تمـويلهم�

�-ـي�ال|}اعـات�اjسـلحة�أو��عمـال�الراميـة�إـى�زعزعـة�
ً
بأي�شكل�مـن��شـكال،�وأن�تحظـر�تـدخل�هـذه�الشـركات،�وتحديـدا

ر�-ـي�التمتــع�بحقـوق�Pنسـان،�وخاصــة��نظ
ّ
مـة�الدسـتورية؛�وتـرى�أن�أنشــطة�الشـركات�العسـكرية�و�منيــة�الخاصـة�تـؤث

                                                           

زعــادي�محمــد�جلــول،�اللجــوء�للشــركات�العســكرية�و�منيــة�الخاصــة�-ــي�إطــار�عمليــات�حفــظ�الســ;م��مميــة،�مجلــة�الحقــوق�والعلــوم��(1)

  .325،326،�ص2017،�الجزائر03،�العدد�P10نسانية،�جامعة�الجلفة،�اjجلد�

،�التنظـــيم�القــــانوني�الـــوط�4Ëللشــــركات��منيـــة�الخاصــــة�العاملـــة�-ــــي�العـــراق،�مجلــــة�صـــدام�حســـ?ن�الفــــت;وي،�طيبـــة�جــــواد�حمـــد�اjختــــار(2)

  .426،�ص2016،�العراق�01،�العدد�08اjحقق�الحrي�للعلوم�القانونية�والسياسية،�اjجلد�

  .328،329سابق،�صالرجع�اjزعادي�محمد�جلول،��(3)

  .علقة�بالشركات�العسكرية�و�منية�الخاصة،�مرجع�سابقمنمشروع�اتفاقية��مم�اjتحدة�اjت�04/03اjادة�انظر��(4)
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عنـدما�تمـارس�تلـك�الشـركات�نشـاطها�-ـي�حـا8ت�ال|ـ}اع�اjسـلح،�وت;حـظ�أنـه�قلمـا�تحاسـب�الشـركات�العسـكرية�و�منيـة�

  )1(.الخاصة�وأفرادها�عrى�ان Gاكات�حقوق�Pنسان

ن�منظمـــة��مـــم�اjتحـــدة،��8تعـــارض�فكـــرة�إنشـــاء�الشـــركات��منيـــة�والعســـكرية�الخاصـــة؛�لكGHـــا�تقصـــر�نســـتنتج�بـــأ

  .نشاطها�-ي�مجال�محدد،�وأ�8يكون�من�صميم�»ختصاص�اjتعلق�بالدول 

#	��	� ���	�
 �	�"	�  5��	� �! ���/	� ���@4�	� ?�@�*	� 7�"/�4�  
  .لية�ال�45استخدمت�ف¼Gا�أشهر�الشركات�العسكريةسأتطرق�-ي�هذا�الفرع�إى�أهم�ال|}اعات�الدو 

���
 �	�"��	�  ��5��	� �بــرزت�عrــى�الصــعيد�الــدوي�-ــي�الف�ــNة�اjعاصــرة�ظــاهرة�الشــركات�: �� 7��3	� ?�@���*	�����2& !��

العسكرية�الدولية�الخاصة�ال�45تتخذ�من�الحروب�تجارة�لها،�وكانت�مأساة�العراق�وما�أثارته�من�مشاكل�وأزمات�سببا�

هـــذه�الشـــركات�-ـــي�الواقـــع�الـــدوي،�ممـــا�اســـتلزم�دراســـ Gا�وبيـــان�الجوانـــب�القانونيـــة�والسياســـية�لهـــا،�وســـاعد�عrـــى��لظهـــور 

انتشار�هذه�الظاهرة�-ي�الربع��خ?�Nمن�القرن�اjا�[�4الصراع�ب?ن�القوى�الدولية�عrى�ثروات�العالم�العربي�خاصة،�مع�

  )2(.السلم�و�من�الدولي?نغياب�وعجز��مم�اjتحدة�عن�القيام�بدورها�-ي�حفظ�

أكÞــــ�Nمــــن�خمســــ?ن�شــــركة�كانــــت�هنــــاك�آ8ف�الشــــركات�ال5ــــ�4تــــوفر�اjرتزقــــة�-ــــي�العــــالم،�ففــــي�العــــراق��ويوجــــد�حاليــــا

�ل تمتلـــك�أســـطو �مـــن�هـــذه�الشـــركاتة،�ومـــن�وأغلG¹ـــا�أمريكيـــة،�إضـــافة�إـــى�شـــركات�بريطانيـــة�وإســـرائيلية�وجنـــوب�إفريقيـــ

�،Nحلية�تفاقياتوتعقد�هذه�الشركات�اطائرات�هيلكوب�j3(.-ي�العراق�مع�بعض�العشائر�ا(  

  :وستقتصر�دراستنا�عrى�أهم�هذه�الشركات�العسكرية

�
إريـــك�"حـــ?ن�كـــان�مؤسســـها��1996و1995كانـــت�فكـــرة�تأســـيس�الشـــركة�قـــد�تبلـــورت�بـــ?ن�عـــامي�: (�@�������*����@�  

،�يتــدرب�-ــي�أحــد�"بــوش�»بــنجــورج�"،�الــذي�كــان�أحــد�اjمــول?ن��ساســي?ن�لحمــ;ت�انتخــاب�"Erik Prince" "بــرينس

ومعناهــــا�اjــــاء��ســــود�نســــبة�إــــى�اjســــتنقعات�الكئيبــــة�ال5ــــ��4–معســــكرات�البحريــــة��مريكيــــة؛�ولقــــد�نشــــأت�بــــ;ك�ووتــــر�

-ـــــــــي�ذات�الوقـــــــــت�الـــــــــذي�كانـــــــــت�فيـــــــــه�القـــــــــوات�اjســـــــــلحة��مريكيـــــــــة�-ـــــــــي�خضـــــــــم�مســـــــــ?Nة��–تأسســـــــــت�الشـــــــــركة�-ـــــــــي�قلG¹ـــــــــا�

 North" "نـــورث�كارولينـــا"تتخـــذ�مقرهـــا�الرئي½ـــ[�4-ـــي�بـــراري�و8يـــة�و قـــة،�شـــركة�ســـرية�لتشـــغيل�اjرتز إ�Gـــا�)4(.الخصخصــة

Carolina"ا�Gتحدة��مريكية،وقد�جاء�هذا�الحادث�ليكشف�الستار�عن�نشاطها�وأصل�نشأ�jبالو8يات�ا.  

�
  �@�����*"$����)	�����3 :""Halliburton "4" ترأســــها�Ëولقــــد�خلقــــت�نشــــاطا،�أو�ِلَنُقلصــــناعة�تجعلهــــا�تخــــدم�"تشــــي�،

؛�ش��مريكــــي�خــــارج�حــــدود�الو8يــــات�اjتحــــدة�-ــــي�قيامهــــا�بعمليــــات�عســــكرية،�فيمــــا�وراءالبحــــار�مقابــــل�أربــــاح�طائلــــةالجــــي

وهكذا�فكلما�كانت�واشنطن�تتوسع�-ي�أنشط Gا�العسكرية�-ـي�الخارج،كانـت�أربـاح�الشـركة�اjـذكورة�تزيـد�وت�ـNاكم،�وكـان�

 )Bill Clinton".)5"بيل�كلينتون "ذلك�خ;ل�و8ية�الرئيس�

                                                           

،�اjتعلق�باستخدام�اjرتزقة�كوسـيلة�8ن Gـاك�2016-12-19،�اjؤرخ�-ي�A/RES/71/182: انظر�قرار�الجمعية�العامة�لçمم�اjتحدة�رقم�(1)

  .04حقوق�Pنسان�وإعاقة�ممارسة�حق�الشعوب�-ي�تقرير�اjص?N،�ص

  .02ص�أبو�الخ?N،�الجوانب�القانونية�والسياسية�للشركات�العسكرية�الدولية�الخاصة،�مرجع�سابق،السيد�مصطفى�أحمد��(2)

  .07صنفس�اjرجع،�(3)

رافـــع�خضـــر�صـــالح�بشـــر�وآخـــرون،�الشـــركات��منيـــة�-ـــي�العـــراق،�وضـــعها�القـــانوني�وإجـــراءات�مقاضـــا�Gا،�شـــركة�بـــ;ك�ووتـــر�نموذجـــا،�/ د(4)

  .50،51،�ص2012مطبعة�الساúي،�ب?Nوت�

  ، https://bit.ly/3c0Rv0C:ج?Nمي�سكاهيل،�ب;ك�ووتر،�اjرتزقة�-ي�العراق،�عرض�محمد�الخوي،�من�اjوقع�Pلك�Nوني�)5(
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'
لــــــــــدى�روســــــــــيا�شــــــــــركة�أمنيــــــــــة�خاصــــــــــة�تــــــــــد�ى� عrــــــــــى�غــــــــــرار�بــــــــــ;ك�ووتــــــــــر��مريكيــــــــــة،�ظهــــــــــرت: *�����������@� !�����������,�� 

N|فـاغ"PMC.Wagner "يغــوزينيفغيني"يملكهــا�رجــل�أعمــال�يـد�ى�NO""Yevgeny Prigozhin"قــادت�حــرب�بالوكالــة��،

-ـــي�أوكرانيـــا،��2014بدايـــة�نشـــاطها�العســـكري�كـــان�عـــام� ؛عـــن�الجـــيش�الرو^ـــ[�4-ـــي�عـــدة�أمـــاكن�أشـــهرها�أوكرانيـــا�وســـوريا

الحكوميـــة؛�اjقـــاتلون�-ـــي��"Kiev" "كييـــف"بجانـــب�»نفصـــالي?ن��وكـــراني?ن�شـــرق�الـــب;د�ضـــد�قـــوات� أفرادهـــا حيـــث�قاتـــل

ســابق�با8ســتخبارات�الروســية� الشــركة�معظمهــم�مــن�العســكري?ن�اjتقاعــدين�مــن�الجــيش،�يقــودهم�رجــل�عســكري هــذه�

  )demetry otkine.")1""ديم�Nي�أوتك?ن"ُيد�ى�

�����
 ���@�4�	� ?�@��*	� ����! ?%"/��4� �لقـد�تـم�»سـتعانة�بخـدمات�الشـركات�: �73 �	�=�&�? �	"�	��� �	��

  :عات،�نذكر�مGHا�ما�يrيالعسكرية�-ي�العديد�من�ال|}ا

�
 B������	� 0���2& ������	� �تعتOـــ�Nتجربـــة�العـــراق�مـــع�شـــركات��مـــن�الدوليـــة�أو�شـــركات�الحمايـــة�الدوليـــة�مـــن�أهـــم�:!���

التجــــارب،�وµــــي�اjحــــك��سا^ــــ[�4لعمــــل�هــــذه�الشــــركات�ال5ــــ�4يتوقــــف�عل¼Gــــا�مســــتقبل�هــــذا�العمــــل�غ?ــــ�Nاjشــــروع�قانونيــــا�

زدهـــار�هـــذه�الشـــركات،�أمـــا�فشـــلها�فســـوف�يـــؤدي�إـــى�إعـــادة�التفك?ـــ�N-ـــي�مـــدى�وإنســـانيا،�فنجـــاح�هـــذه�التجربـــة�يـــؤدي�إـــى�ا

  )2(.جدوى�هذه�الشركات�وإعادة�تقييمها�من�حيث�الوجود

�
 $����:2)	� ������ �لقـــد�جنـــت�شـــركة�هـــالب?Nتون�أرباحـــا�طائلـــة�بفضـــل�العقـــود�ال5ـــ�4مارســـت�بموجG¹ـــا�أنشـــط Gا�: !���

و-ـــي�إطـــار�»تجـــاه�إـــى�الخصخصـــة،�ازدهـــرت�شـــركات�،�نياتالعســـكرية�-ـــي�عمليـــات�صـــراعالبلقان�خـــ;ل�ســـنوات�التســـعي

خاصـــة�أخـــرى�كانيـــديرها�كبـــار�العســـكري?ن�اjتقاعـــدين�مـــن�خدمـــة�الجـــيش��مريكـــي،�ومGHـــا�شـــركة�تعاقـــدت�عrـــى�تـــدريب�

  )3(.الجيشالكرواتي�خ;ل�حرب�»نفصال�عن�يوغس;فيا�السابقة

'
 9��4	� ��=�	� �-ي�شرق�أوكرانيـا�لـدعم�»نفصـالي?ن�-ـي�" فاغ|N"وسية�بعد�أن�ظهرت�الشركة�العسكرية�الر : !

ر �قتالهم�ضد�حكومة�أوكرانيا�الشرعية،�ظهرت�بعدها�-ي�سوريا�و-ي�عدة�بلدان�إفريقية�مGHا�إفريقيا�الوسطى،�ولقد ّدِ
ُ
�ق

مقاتـــــــــل،�مـــــــــن�العســـــــــكري?ن��3000إـــــــــى��2000بــــــــــ عrـــــــــى�أرض�ســـــــــوريا" فـــــــــاغ|N"أعـــــــــداد�اjقـــــــــاتل?ن�-ـــــــــي�الشـــــــــركة�العســـــــــكرية��

  )4(.ومن�اjدني?ن�الروس،�خاصة�فئة�الشباب قاعديناjت

 )��	� ���	� 
 ��	�"	� ?�5��	� �! ���	� ��/�/	 ������:	� ?��@*8�  
لقـد�أصـبح�مــن�اjتعـارف�عليـه�-ــي�ظـل�مـا�تخوضــه�الـدول�مـن�نزاعــات�مسـلحة�أ�Gـا��8تــدخل�الحـرب�بقائمـة�قوا�Gــا�

دول�-ــــي�بعــــض�ال|}اعــــات�اjســــلحة؛�وإنمــــا�أصــــبحت�»ســــتعانة�اjســــلحة�فقــــط،�وهــــو�الحــــال�الــــذي�أصــــبح�عرفــــا�تتبعــــه�الــــ

بالشركات�العسكرية�و�منية�الخاصة�من�سمات�وآليات�العوjة�وفرض�هيمنة�وسيطرة�بعض�الدول�عrـى��خـرى؛�بـل�

  )5(.وح��5عrى�اjجتمع�الدوي�والنظام�العالم4

                                                                                                                                                                                     

  .05،07ص،2018-07-12: تاريخ�Pط;ع

  ،�https://bit.ly/2XrXtCo :أحمد��زهري،�فاغ|N،�ب;ك�ووتر�النسخة�الروسية،�من�اjوقع�Pك�Nوني�)1(

  ).ص.ر.د(،�2019-07- 18: تاريخ�»ط;ع

  .77نمر�محمد�الشهوان،�مرجع�سابق،�ص(2)

  .07ج?Nمي�سكاهيل،�مرجع�سابق،�ص�(3)

  ).ص.ر.د(أحمد��زهري،�مرجع�سابق،��(4)

  .411رجع�سابق،�صصدام�حس?ن�الفت;وي،�طيبة�جواد�حمد�اjختار،�م�(5)
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يال|}اعــات�اjســلحة�اjعاصــرة،�يث?ــ�Nالعديــد�كــان�ظهــور�الشــركات�العســكرية�و�منيــة�الخاصــة�وتنــامي�دورهــا�ف�ذافــإ

مــن�اjشــك;ت�عrـــى�اjســتويات�العســـكريةو�منية�والسياســية،�فــإن�مـــا�تث?ــNه�مـــن�مشــك;ت�عrــى�اjســـتوى�القــانوني�يعـــد�

ْوى�بالبحث�والدراسة؛
َ
وإّن�من�أبرز�القضايا�الراهنة�ال�45أثارت�إشكا8ت�عديدة�-ي�القانون�الدوي�)1(أحداjوضوعات��

-ي�الع;قات�الدولية،�مسألة�خصخصة�الحرب�بـاللجوء�إـى�اسـتخدام�الشـركات��منيـة�والعسـكرية�الخاصـة،�وتتجrـى�و

أهميــــة�هــــذه�اjســــألة�-ــــي�أ�Gــــا�قضــــية�شــــائكة�ومعقــــدة�تتعلــــق�بســــيادة�الــــدول�وبالســــلم�و�مــــن�الــــدولي?ن،�وبمــــدى�ال�ــــ}ام�

  .الدولية�¤مرة�اjجتمع�الدوي�بالشرعية�الدولية�وخاصة�القواعد�القانونية

��� 
 �����/	� �����%�� ?�@���*	� ��-���%	 �غالبــا�مــا�ت�Nكــز�اjناقشــات�حــول�الشــركات�العســكرية�و�منيــة�:�	�.��  �	:������

الخاصة�عrى�التساؤل�عما�إذا�كان�موظفوها�ُيعدون�مرتزقة؟�وعrى�الرغم�من�أن�هذا�السؤال��8ُيعـد�مركزيـا�بالنسـبة�للقـانون�الـدوي�

  .ه�يجذب�من�دون�شك�قدرا�كب?Nا�من�»هتمامPنساني،�فإن

إّن�اjقاتل?ن�يتشكلون�أساسا�من�أفراد�القوات�اjسلحة�للدول،�ومن�هنا��8بد�لنا�أن�ن;حظ�ابتداًء�أنه�ليس�هناك�من�موظفي�

مـن�%  80ن�حـواي�الشركات�العسكرية�و�منية�الخاصة�َمـن�يمكـن�أن�ُيعـدوا�مقـاتل?ن�سـوى�أولئـك�الـذين�تسـتخدمهم�الـدول؛�وjـا�كـا

عقود�الشركات�العسكرية�و�منية�الخاصة�اNOjمة�مع�زبائن�من�غ?�Nالدول،�فإن�هـذا�-ـي�حـد�ذاتـه،�يسـتبعد�نسـبة�كب?ـNة�مـن�مـوظفي�

  )2(.الشركات�العسكرية�و�منية�الخاصة�من�»تصاف�بصفة�اjقاتل?ن

اصــــر�ال5ــــ�4تعمــــل�ف¼Gــــا�مــــن�قبيــــل�اjرتزقــــة،�لقــــد�اعتOــــ�Nالفقــــه�الــــدوي�الشــــركات�العســــكرية�و�منيــــة�الخاصــــة�والعن

ويتضح�ذلك�من�تعريفات�اتفاقية��مـم�اjتحـدة�وقـرارات�مجلـس��مـن�والجمعيـة�العامـة،�وح5ـ��فقهـاء�القـانون�الـدوي�

الـــذين�ركـــزوا�شـــروحهم�عrـــى�اjرتزقـــة،�ويتضـــح�ذلـــك�مـــن�اjهـــام�ال5ـــ�4تقـــوم�GÊـــا�هـــذه�الشـــركات�عـــن�طريـــق�عناصـــرها�مـــن�

  )3(.ل�45تقتصر�عrى�الجيوش،�ف�4áتش�Nك�-ي�القتال�-ي�نزاعات�دولية�أو�داخليةممارسة��عمال�ا

،�"Water Black"" بــــ;ك�ووتــــر"،�ومقرهــــا�-ــــي�جنــــوب�إفريقيــــا،�و"GomezAutomotive" "غــــوم?}�أوتوموتيــــف"شــــركة��N وتعتOــــ

ا�وشــهرة،�وهمــا�تعمــ;ن�-ــي�القطــاع�الخــاص،�ومقرهــا�-ــي�كارولينــا�الشــمالية�بالو8يــات�اjتحــدة��مريكيــة،�شــرك�45اjرتزقــة��كÞــ�Nنجاحــ

  )  4(.وتوفر�كل�مGHما�التدريب�العسكري�والخدمات،�باÎضافة�إى�اjحارب?ن�الفعلي?ن�8ستخدامهم�-ي�ال|}اعات

�������
 �����/	� ���@��4�	� ?�@���*2	 ����	�"	� ��	�D��4%	� :هــا�اســتخدام�الشــركات�N?إّن�مــن�أهــم�القضــايا�ال5ــ�4يث

لخاصة�وعملها،�8سيما�-ي�منـاطق�ال|ـ}اع،�قضـية�إمكانيـة�مسـاءلة�هـذه�الشـركات�وكيفيـة�مراقب Gـا،�العسكرية�و�منية�ا

�إن�القواعد�التنظيمية�الوطنية�ال�45تحكم�هذه�الع;قة�مازالت�نادرة�الوجود،�وعrى�الدول�أن�تلعب�دورا�باعتبارها�
ْ
إذ

                                                           

  .180عكروم�عادل،�مرجع�سابق،�ص/ د�(1)

إيمــانوي;�كيــارا�جــي;ر،�الشــركات�تــدُخل�الحــرب،�الشــركات�العســكرية�و�منيــة�الخاصــة�والقــانون�الــدوي�Pنســاني،�مختــارات�مــن�اjجلــة�(2)

  .115،116،�ص2006،�جنيف�863،�العدد�88الدولية�للصليب��حمر،�اjجلد�

حمــد�الشــمري،�حمايــة�الســكان�اjــدني?ن�-ــي�العــراق�مــن�الشــركات��منيــة�الخاصــة�-ــي�ظــل�»حــت;ل،�مجلــة�أبحــاث�كليــة�مشــرف�وســم�4م(3)

  .324،�ص2011،�العراق04،�العدد�10ال�Nبية��ساسية،�اjجلد�

العربــي،�مركــز�دراســات�الوحــدة�العربيــة،�محمــود�جميــل�الجنــدي،�مســؤولية�الشــركات��منيــة�عــن�ان Gــاك�حقــوق�Pنســان،�بــ;ك�ووتــر�نموذجــا،�اjســتقبل�(4)

  .74،�ص2014،�ب?Nوت�422،�العدد�36اjجلد�
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�N?عــايjجــراءات�واPئــم�وتحديــد�;jــى�تعزيــز�طرفــا�متعاقــدا،�فا8ختيــار�اrشــراف،�يمكــن�أن�يســاعدوا�عPال;زمــة�للتعاقــد�و

  )1(.اح�Nام�هذه�الشركات�والعامل?ن�ف¼Gا�لحقوق�Pنسان�والقانون�الدوي�Pنساني

وتعتمـــد�اjســـؤولية�الدوليـــة�عـــن�نشـــاطات�الشـــركات�العســـكرية�و�منيـــة�الخاصـــة�عrـــى�نظـــام�الشـــركة،�ووظيف Gـــا،�

لـــت�لهـــا،�و8  شـــك�أن�للـــدول�دور�تضـــطلع�بـــه،�ســـواء�فـــرادى�أو�عrـــى�اjســـتوى�Pقليمـــ�4أو�الـــدوي،��والصـــ;حيات�ال5ـــ�4ُخّوِ

ويلزمهــــا�ببــــذل�العنايــــة�الواجبــــة؛�فعrــــى�الــــدول�ال5ــــ�4تســــتأجر�شــــركات� فالقــــانون�الــــدوي�يحــــدد�للــــدول�ال�}امــــات�مباشــــرة،

القانونيــة�الدوليــة،�و�8يمكــن��لتنفيــذ�عمليــات�-ــي�الخــارج�أن�تح�ــNم�ال�}اما�Gــا" الــدول�اjتعاقــدة"عســكرية�وأمنيــة�خاصــة�

  )2(.ال Gرب�مGHا�با8ستعانة�بمصادر�خارجية�ل;ضط;ع�بأنشط Gا

�
 $��-���%	� ��	�D��4% :امــه�Nنســاني�وكفالــة�اح�Pي�تقــع�عrــى�عــاتق�جميــع�الــدول�مســؤولية�اح�ــNام�القــانون�الــدو

ســؤولية�عــن�تعلــيم�وتــدريب�مــوظفي�،�وعليــه�نقــول�بأنــه�تقــع�ا1949jحســب�مــا�جــاءت�بــه�اتفاقيــات�جنيــف��ربــع�لعــام�

الشركات�العسكرية�و�منية�الخاصة�-ي�مجال�التعرف�عrى�مضمون�القانون�الـدوي�Pنسـاني،�وتطبيقـه�بشـكل�رئي½ـ[�4

  )3(.عrى�عاتق�الشركات�العسكرية�و�منية�الخاصة�نفسها�والدول�ال�45تستأجر�خدما�Gا

¤مـرة،�وان Gاكهــا�ُيوِجـُب�اjســؤولية�الدوليـة؛�ففــي�قضـية�العــراق�إّن�قواعـد�القــانون�الـدوي�Pنســاني�مـن�القواعــد�

مدنيا�عراقيا�عrى��قل�برصاص�حراس��من�التـابع?ن�للشـركة،��31قام�العاملون�-ي�شركة�ب;ك�ووتر،�بقتل��-مث;�–

يحة�أبـو�غريـب�وقامت�الشركات�الخاصة�بأعمال�تعد�ان Gاكا�صارخا�لقواعـد�القـانون�اjتعلقـة�بحقـوق�Pنسـان،�-ـي�فضـ

  )4(.من�التعذيب�وام Gان�كرامة�السجناء�وإذ8لهم�وان�}اع�»ع�Nافات�بالطرق�ال�45تخالف�اتفاقيات�جنيف

�
 >����4D�	� ��	�D���4% :وظفــون�الـــذين�يرتكبــون�أو�يـــأمرون�jســؤولية�الجنائيــة�ال5ـــ�4يتحملهــا�اjـــى�اإضــافة�إ

مـديري�هـذه�الشـركات،�وح5ـ��مسـؤول¼Gا��عrـى�رتبـة،�يمكـن�أن��بارتكاب�ان Gاكات�جسيمة�للقانون�الـدوي�Pنسـاني،�فـإن

مــن�الNOوتوكــول�Pضــا-ي��ول�صــراحة�عrــى��86/2يواجهــوا�هــم�أيضــا�اjســؤولية�الجنائيــة؛�-ــي�هــذا�الســياق،تنص�اjــادة�

س�هـــذه�اjســـؤولية�ال5ـــ�4يتحملهـــا�الرؤســـاء�عـــن�اjخالفـــات�الخط?ـــNة�للقـــانون�الـــدوي�Pنســـاني؛�ويمكـــن�أن�يتحمـــل�الـــرئي

اjسؤولية�إذا�عِلم�أو�كانت�لديه�معلومات�تتيح�له�أو�أن�يستنتج�أن�مرؤوسـا�لـه�كـان�يرتكـب،�أو�كـان�-ـي�سـبيله�8رتكـاب�

  .ان Gاك�للقانون�الدوي�Pنساني،�ولم�يتخذ�كل�ما�-ي�وسعه�من�إجراءات�ممكنة�jنع�أو�قمع�هذا�»ن Gاك

jـــديري�الشـــركات�العســــكرية�و�منيـــة�الخاصـــة�وكبـــار�موظف¼Gــــا��و�8يـــزال�هـــذا�الســـبيل�اjمكـــن�لتحميــــل�اjســـؤولية

بحاجــة�إــى�مزيــد�مــن�»ستكشــاف�-ــي�اjمارســة�العمليــة،�حيــث�لــم�يســبق�قــط�تطبيقــه�عrــى�رؤســاء��8يرتبطــون�بدولــة�أو�

  )5(.بمجموعة�مسلحة�معينة

كرية�و�منيــــــة�عrـــــى�إمكانيـــــة�تحمـــــل�رؤســــــاء�ومـــــديري�الشـــــركات�العســـــ "Montreux" "مــــــون�Nو"كمـــــا�نصـــــت�وثيقـــــة�

الخاصــة�اjســؤولية�عــن�الجــرائم،�بموجــب�القــانون�الجنــائي�الــدوي،�ال5ــ�4يرتكG¹ــا�موظفــو�الشــركات�العســكرية�الخاصــة�

                                                           

مايكل�كوتييه،�عناصر�تتعلق�بالتعاقد�مع�الشركات��منية�والعسكرية�الخاصة�وتنظيم�عملها،�مختارات�من�اjجلة�الدولية�للصليب�(1)

  .173،�ص2006،�جنيف�863،�العدد��88حمر،�اjجلد�

  .368عباس،�إسماعيل�نعمة�عبود،�مرجع�سابق،�صسرمد�عامر�(2)

،�20شــــه;ء�كمــــال�عبــــد�الجــــواد،�مشــــروعية�عمــــل�الشــــركات��منيــــة�الخاصــــة�العاملــــة�-ــــي�العــــراق،�مجلــــة�الدراســــات�Pقليميــــة،�العــــدد��(3)

  .307،�ص2010اjوصل،�العراق�

  .306نفس�اjرجع،�ص�(4)

  .129إيمانوي;�كيارا�جي;ر،�مرجع�سابق،�ص(5)
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العـــامل?ن�تحـــت�ســـلط Gم�ورقـــاب Gم�الفعليـــة،�نتيجـــة�لعـــدم�ممارســـ Gم�الرقابـــة�علـــ¼Gم�بشـــكل�ســـليم�وفقـــا�لقواعـــد�القـــانون�

  )1(.كم�العقد�فحسبالدوي،�و�8يتحمل�الرؤساء�اjسؤولية�بح

'
 ��	�"	� ��	�D4% :سـؤولية�الدوليـة�تتحملهـا�الـدول�مـن�jـى�أن�اrي�عإنـه�مـن�اjتفـق�عليـه�-ـي�مجـال�القـانون�الـدو

  )2(.جراء�Pخ;ل�بقواعد�القانون�الدوي�و»ل�}امات�الدولية�اjفروضة�عل¼Gم�بموجب�»تفاقيات�الدولية

لجنة�القانون�الدوي�-ي�دور�Gا�الثالثـة�والخمسـ?ن،�اjتعلـق�باjسـؤولية��من�تقرير �4،5،6وباستقراء�نصوص�اjواد�

الدوليــة�للــدول�عــن�الفعــل�غ?ــ�Nاjشــروع�دوليــا،�فإنــه�يتضــح�لنــا�بــأن�اjســؤولية�الدوليــة�عــن�أعمــال�الشــركات�العســكرية�

خ?ـNة�صـ;حية�ممارسـة�الخاصة�تتحملها�الدولة،�سواء�كانت�هـذه�الشـركات�تابعـة�لهـذه�الدولـة،�أو�خولهـا�قـانون�هـذه�� 

بعض�اختصاصات�السلطة�الحكومية؛�كما�يعت�NOفع;�صادرا�عن�الدولة�بمقت�[��القانون�الـدوي�تصـرف�جهـاز�يوضـع�

تحت�تصرف�هذه�الدولة�من�قبل�دولة�أخرى،�إذا�كان�هذا�الجهاز�يتصـرف�بكونـه�يمـارس�بعـض�اختصاصـات�السـلطة�

  )3(.االحكومية�للدولة�ال�45يوضع�الجهاز�تحت�تصرفه

»تفاقيـــة�اjتعلقـــة�بالشـــركات�العســـكرية�و�منيـــة�الخاصـــة،�أنـــه�مـــن�اjمكـــن�تحميـــل�اjســـؤولية�عـــن�ولقـــد�تضـــمن�مشـــروع�

ان Gاكات�القانون�الدوي�Pنسـاني�والقـانون�الـدوي�لحقـوق�Pنسـان�لـيس�للـدول�فقـط�،�بـل�وللمنظمـات�الحكوميـة�الدوليـة�و�طـراف�

كات�العسكرية�الخاصة،�وأنه�من�الضروري�وضع�آليات�لضمان�خضوع�الدول�واjنظمات�الحكومية�من�غ?�Nالدول،�بما�-ي�ذلك�الشر 

  )4(.الدولية�والشركات�العسكرية�الخاصة�للمساءلة

" 
 ���@4�	� ?�@�*	� ��	�D4%	 ��2%�	� ?�:�)��	� :ا�Gنساني،��8تتيح�للدول�التحلل�من�ال�}اما�Pي�إّن�نصوص�القانون�الدو

Nام�القـــانون�الـــدوي�Pنســـاني�-ـــي�الع;قـــة�بالشـــركات��منيـــة�الخاصـــة،�إ�8أن�نصـــوص�هـــذا�القـــانون�ال5ـــ�4قرنـــت�مســـؤولية�بكفالـــة�اح�ـــ

الـــدول�عـــن�ان Gاكـــات�هـــذا�القـــانون�بأعمـــال�القـــوات�اjســـلحة،�وذلـــك�بوصـــفها�واحـــدا�مـــن�أجهز�Gـــا�تـــدعو�للتســـاؤل�عـــن�إمكانيـــة�نســـبة�

و-ــي�هــذه�اjســألة،�نتطــرق�إــى�مــدى�مســاءلة�الشــركات�العســكرية�)5(-ــي�الشــركات�إــى�الدولــة؛اjســؤولية�عــن�ان Gاكــات��فــراد�العــامل?ن�

  .الثالثةالخاصة�العاملة�-ي�العراق�كأبرز�مثال�للشركات�ال�45ارتكبت�جرائم�دولية�أثناء�حرب�الخليج�

اjرتزقــــة�للمحاســــبة�عــــن��تــــرى�بعــــض�مجموعــــات�حقــــوق�Pنســــان�أنــــه�-ــــي�ظــــل�القــــانون?ن�الــــدوي�واjحrــــي�الــــراهن?ن،��8يتعــــرض

أعمالهم؛�فالجنود�اjأجورون�يسافرون�إى�مناطق�محددة�عrى�م�ن�مروحيات�خاصة�تملكها�الشركة،�كما�أ�Gم�يغادرون�اjنطقة�جوا�

                                                           

  .2008-10-06: ،�مجلس��من�الدوي،�بتاريخA/63/467-S/2008/636:وثيقة�مون�Nو�رقمظر�ان�(1)

مســاءلة�القــوات��جنبيــة�والعــامل?ن�معهــا�-ــي�العــراق�قضــائيا،�مجلــة�اjحقــق�الحrــي��نــور�ســالم�عrــي�ســليمان،�طيبــة�جــواد�حمــد�اjختــار،�(2)

  .310،�ص2017العراق�،�بابل،02،�العدد�09للعلوم�القانونية�والسياسية،�اjجلد�

مــــن�تقريــــر�لجنــــة�القــــانون�الــــدوي�اjتعلــــق�باjســــؤولية�الدوليــــة�للــــدول�عــــن�الفعــــل�غ?ــــ�Nاjشــــروع�دوليــــا،�الوثيقــــة��04،05،06انظــــر�اjــــواد�(3)

  .2001-11-26:،�الجمعية�العامة�لçمم�اjتحدة،�بتاريخA/56/589:رقم

  .26،�مرجع�سابق،�صات�العسكرية�و�منية�الخاصةمشروع�اتفاقية��مم�اjتحدة�اjتعلقة�بالشركانظر��(4)

،�01العـدد��28خديجة�عرسان،�الشركات��منية�الخاصة�-ي�ضوء�القانون�الدوي�Pنساني،�مجلة�جامعـة�دمشـق�للعلـوم�»قتصـادية�والقانونيـة،�اjجلـد�(5)

  .501،�ص2012سورية�
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أمــرا�يحمــل�الــرقم��2003- 05- 28وهــذا�مــا�وقــع�-ــي�حــرب�الخلــيج،�فقــد�أصــدر�الــرئيس�بــوش�»بــن�بتــاريخ��)1(بعــد�ان Gــاء�مهمــ Gم�مباشــرة؛

  )2(.،�يكفل�للشركات��مريكية�والNOيطانية�الحصانة�التامة�بخصوص�أي�عمل�يقومون�به�-ي�العراق13303

و-ـــــي�الســـــياق�ذاتـــــه،�فقـــــد�حاولـــــت�الو8يـــــات�اjتحـــــدة��مريكيـــــة�ضـــــمان�اســـــتثناء�مواطن¼Gـــــا�مـــــن�الو8يـــــة�القضـــــائية�

Pبادة�الجماعية�والجرائم�ضد�Pعـت�-ـي�هـذا�للمحكمة�الجنائية�الدولية�بشأن�جرائم�
ّ
نسـانية�وجـرائم�الحـرب؛�وقـد�وق

الشــــــأن�عــــــدة�اتفاقيــــــات�ثنائيــــــة�مــــــع�تيمــــــور�الشــــــرقية�وإســــــرائيل�ورومانيــــــا�وطاجيكســــــتان�و�ردن�تمنــــــع�تســــــليم�الجنــــــود�

  .كما�قامت�بإبرام�اتفاقية�ثنائية�مع�مصر�لنفس�الغرض�)3(واjواطن?ن��مريكي?ن�إى�اjحكمة�الجنائية�الدولية،

الـــذي�يمـــنح�الحصـــانة�للمتعاقــــدين���17مـــر�رقـــم��2004ف�-ـــي�العـــراق،�فقـــد�أصـــدرت��-ـــي�شـــهر�جـــوان�عـــام�أمـــا�ســـلطة�التحـــال

،�وهـذا�£ن�العـراق�كـان�محـت;�وفاقـدا�لسـيادته�الكاملـة،�وكانـت�) 4(�جانب�ويحم¼Gم�من�اj;حقة�الجنائية�عrـى�يـد�السـلطات�العراقيـة؛

الصادر�عن�سلطة�التحالف�-ي�العراق،�قد�جاء�مخالفا�للمبادئ��17مر�رقم�تحكمه�سلطة�غ?�Nشرعية�عميلة�للمحتل،ف;�شك�أن�� 

الدوليــة�اjســتقرة�و�8يلــزم�الـــدول��خــرى،�وال5ــ�4يحـــق�لهــا�تعّقــب�ومحاكمــة�مجرمـــي�الحــرب�مــن�اjرتزقـــة�والعــامل?ن�بالشــركات��منيـــة�

  )5(.الخاصة�-ي�العراق

ذه�الشــركات،�قامــت�الو8يــات�اjتحــدة��مريكيــة�بفــرض�عقوبــات�عrــى�وبعـد�أن�فضــح�Pعــ;م�الجــرائم�ال5ــ�4ارتكبــت�مــن�ِقبــل�هـ

!مرتكب¼Gــا،�ولكGHــا�لــم�تفــرض�ســوى�العقوبــات�البســيطة�علــ¼Gم،�فيمــا�اســتثنت�مــن�نطــاق�أي�محاســبة�القــادة�ذوو�الرتــب�العاليــة
و-ــي�)6( 

صـانة�عل¼Gـا�بحجـة�أ�Gـا�-ـي�جـوهر��مـر�إحدى�القضايا�أثنـاء�نشـاط�شـركة�بـ;ك�ووتـر�-ـي�أفغانسـتان،�طالبـت�هـذه�الشـركة�بإضـفاء�الح

ــ[��4)7(.امتــداد�للجــيش،�ومــن�ثــم�ف;بــد�وأن�تتمتــع�بالحصــانة�ذا�Gــا�ال5ــ�4تتمتــع�GÊــا�الحكومــة ونشــ?�N-ــي�هــذا�الصــدد�إــى�أن�النظــام��س̂ا

    )8(.للمحكمة�الجنائية�الدولية�لروما،��8يعتد�بالحصانة�وبالصفة�الرسمية�لÑف;ت�من�العقاب

خـ;ل�هـذا�اjطلـب�بـأن�خصخصـة�الحـرب�مسـألة�معقـدة�مـن�عـدة�أوجـه،�يجـب�عrـى�اjجتمـع�الـدوي�لقد�بيّنا�من�

أن�يتصــدى�لهـــا،�وخاصـــة�منظمـــة��مــم�اjتحـــدة،�لوضـــع�إطـــار�قــانوني�عـــام�يبـــّ?ن�حـــدود�ممارســة�هـــذه�الشـــركات�jهامهـــا،�

جديـدا�-ـي�الع;قـات�الدوليـة؛�£ن�وتبيان�¤ليات�القانونية�الكفيلة�بضمان�مساءلة�هذه�الشـركات�ال5ـ�4أصـبحت�فـاع;�

 .ما�تقوم�به�هذه�الشركات�لحد�¤ن،�هو�صورة�متطورة�لنشاط�اjرتزقة

نخلص�إى�أّن�هذه�الشـركات�غ?ـ�Nشـرعية،�و�8يجـوز�التـذرع�بـأي�سـبب�Îباح Gـا�أو�إضـفاء�الشـرعية�عل¼Gـا،�فáـ�4تجنـد�

µــــي�-ــــي��صـــل�مــــن�اختصــــاص�الــــدول،�فنشــــاطها�إذن�يخــــالف�اjرتزقـــة�وتمــــولهم�وتــــدرGÊم�للقيــــام�باjهــــام�اjوكلـــة�إلــــ¼Gم�ال5ــــ�4

العديــــد�مــــن�اjبــــادئ�اjســــتقرة�-ــــي�القــــانون�الــــدوي�العــــام،�مثــــل�مبــــدأ�عــــدم�التــــدخل�-ــــي�الشــــؤون�الداخليــــة�للــــدول،�ومبــــدأ�

                                                           

  .74محمود�جميل�الجندي،�مرجع�سابق،�ص(1)

الشركات�النفطية�متعددة�الجنسيات�وتأث?Nها�-ـي�الع;قـات�الدوليـة،�دار�مؤسسـة�رسـ;ن�للطباعـة�والنشـر�والتوزيـع،��محمد�خيتاوي،/ د(2)

  .446،�ص2010دمشق

  .319شه;ء�كمال�عبد�الجواد،�مرجع�سابق،�ص(3)

  .326سرمد�عامر�عباس،�اسماعيل�نعمة�عبود،�مرجع�سابق،�ص(4)

  .200عكروم�عادل،�مرجع�سابق،�ص/ د�(5)

  .427صدام�حس?ن�الفت;وي،�طيبة�جواد�حمد�اjختار،�مرجع�سابق،�ص(6)

  .320ج?Nمي�سكاهيل،�مرجع�سابق،�ص�(7)

ـ[�4اjتعلـق��27�،28انظر�اjادت?ن��(8) : يخ،�بتـار �j :A/con.183/9حكمـة�الجنائيـة�الدوليـة،�وثيقـة�منظمـة��مـم�اjتحـدة�رقـمابمـن�نظـام�رومـا��س̂ا

17-07-1998.  
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فيجــب�وضــع�إطــار�. اســتق;ل�الــدول�ومبــدأ�حظــر�اســتخدام�القــوة،�كمــا�أ�Gــا�تعرقــل�حــق�تقريــر�اjصــ?�Nللشــعوب�اjســتْعَمرة

انوني�للتعامـــــل�معهــــا�بشـــــكل�رســــم4،�مـــــع�ضــــرورة�وضـــــع�نظــــام�قـــــانوني�دوــــي�يـــــنظم�عمــــل�الشـــــركات��منيــــة�الخاصـــــة�jنـــــع�قــــ

  .Pف;ت�من�العقاب،�وحصر�مهام�هذه�الشركات�-ي��مور�التقنية�واللوجستية�دون�اjشاركة�-ي�العمليات�القتالية

 ا�بـحث�الثــاني

 الجهود�الدولية��نع�الحرب�
�لقواعد�القانون�الدوي،�فإننـا�نجـد�أّن�مبـدأ��إذا�تابعنا

ً
كـان� " حـق�الحـرب" التطور�التاريÒي�8ستخدام�القّوة�وفقا

مع�Nفا�به�-ي�العصور�القديمة�واعُت�NOوسيلة�لتسوية�اjنازعات�فيما�ب?ن�الدول؛�ومـع�التطـور�-ـي�الع;قـات�الدوليـة،�و-ـي�

،�ومـع�هـذا�وح5ـ��-ـي�ظـل�"بـالحرب�العادلـة�" حرب�عن�طريـق�مـا�ُعـِرف�فقه�القانون�الدوي،�بدأ�»تجاه�إى�تقييد�حق�ال

�مـــن�»ختصاصـــات�الســـيادية�
ً
�واضـــحا�بـــل�بقـــي�جـــزءا

ً
ظهـــور�مبـــدأ�الحـــرب�العادلـــة،�فـــإن�حـــق�الحـــرب�لـــم�يواجـــه�تقييـــدا

ا�-ـي�ميثــاق�،�ثـم�تحـريم�القـوة�وال Gديـد�GÊـ)اjطلـب��ول (مـن�هـذا�اjنطلـق،�سـأتطرق�إـى�بـوادر�حظـر�الحــرب�-ـي�) 1(للدولـة،

  ).اjطلب�الثاني(منظمة��مم�اjتحدة�

 ا�طلـب�mول 

  بوادر�حظر�الحرب
ْســأل�عمــا�تفعــل،�فلــم�يكــن�هنــاك�قبــل�

ُ
كانــت�الــّدول�قبــل�عصــر�التنظــيم�الــّدوي�الــذي�بــدأ�بعهــد�عصــبة��مــم��8ت

دولة�من�الّدول�نظرا�jا�ارتكبتـه�هذا�التاريخ�نظاما�قانونيا�-ي�اjجتمع�الّدوي�من�شأنه�أن�توقع�بمقتضاه�عقوبات�ضّد�

من�أفعال�غ?�Nمشروعة،�ومع�تأسيس�عصبة��مم،�ظهر�نظام��من�الجما�ي؛�حيث�ال�}مت�الّدول��عضـاء�-ـي�عصـبة�

  )2(.�مم�بمجموعة�من�»ل�}امات�من�بيGHا�»متناع�عن�شّن�الحروب�-ي�أحوال�معّينة

ـــر (Grotius)وُيعتOــ�Nالفقيــه�غروســيوس�
ّ
ي�القــانون�الــدوي�التقليــدي؛�حيـــث�قــام�بتــأليف�كتابــه�اjعـــروف�،�أحــد�منظ

عrــى�ضــوء�التجربـة�اjفزعــة�لحــرب�الث;ثــ?ن�عامــا�الدينيــة�ال5ــ�4اجتاحــت��1624-1623بقـانون�الحــرب�والســلم��خــ;ل�عــامي�

�Gــــا�وجــــوب�مراعــــاة�بعــــض�القواعــــد�ال5ــــ�4تضــــبط�ســــلوك�اjتحــــارب?ن،�وال5ــــ�4يجــــب�مراعا" غروســــيوس"أوربــــا�آنئــــذ؛�وقــــد�رأى�

-ــــي�قــــانون�" غروســــيوس"8عتبـــارات�إنســــانية�ودينيــــة�واعتبـــارات�أمــــن�وســــ;مة،�ومثلـــت�هــــذه�القيــــود�أهـــم�جــــزء�مــــن�كتابـــات�

عـــد�بمثابـــة�مســـاهمة�منـــه�ذات�شـــأن�كب?ـــ�N-ـــي�قواعـــد�القـــانون�الـــدوي�ال5ـــ�4تـــنظم�حالـــة�) Jus ad bellum(الحـــرب�
ُ
،�وت

  ).الفرع�الثاني(،�ثم�مرحلة�تحريم�الحرب�)الفرع��ول (رب�-ي�-ي�هذا�Pطار�سأتطرق�إى�مرحلة�تقييد�الح�) 3(الحرب،

���� ���	�
 ���	� "�����:� �2��% 

أدرك�اjجتمع�الدوي�خ;ل�الف�Nة�ال�45سبقت�الحرب�العاjية��وى�أنه��8يكفي�ال�Nك?}�عrى�نظام�قانوني�يمنع�

الس;م،�بحيث�تعد�الحرب�Pجراء��خ?�Nالذي�يلجأ�اللجوء�إى�الحرب،�بل�8بد�من�ال�Nك?}�عrى�الوسائل�ال�45تدعم�

                                                           

  .81،82ص�،1988ر�الGHضة�العربية،�القاهرة�د�حلمP�،4رهاب�الدوي�وفقا�لقواعد�القانون�الدوي�العام،�دانبيل�أحم/ د(1)

  .08،�ص2004ماهر�عبد�اjنعم�أبو�يونس،�استخدام�القوة�-ي�فرض�الشرعية�الدولية،�اjكتبة�اjصرية،�القاهرة�/ د(2)

  .20ق،�صعrي�أبو�هاني،�مرجع�ساب/ عبد�العزيز�العشاوي،�د/ د(3)
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إليه�بعد�أن�تستنفد�كافة�الوسائل�السلمية،�أي�أن�الحرب�أضحت�بموجب�هذا�الفهم�ذات�صفة�ثانوية،�ولتحقيق�

 )1(.واjتعددة��طراف�ال�45شّرعت�تقييد�حق�اللجوء�للحرب ذلك�ُعقدت�العديد�من�اjعاهدات�الثنائية
لتاريÒي�jبدأ�حظر�استخدام�القوة،�يمكننا�القول�بأن�بداية�اjمارسة�العملية�والجـادة�-ـي�إطـار�-ي�سياق�التطور�ا

الســـ·ي�لوضـــع�القيـــود�الواضـــحة�والكفيلـــة�للحيلولـــة�دون�اســـتخدام�القـــوة�بـــ?ن�الـــدول،�تمـــت�£ول�مـــرة�-ـــي�إطـــار�عصـــبة�

ادرت�الدول�ال�45كانت�قائمة�آنذاك�إى�تأسيس��مم،�وذلك�عrى�إثر�الوي;ت�ال�45سبب Gا�الحرب�العاjية��وى؛�حيث�ب

هيكــل�جمــا�ي�دوــي�GÊــدف�تنظــيم�الع;قــات�الدوليــة�فيمــا�بيGHــا�عrــى�وجــه�يكفــل�حمايــة��مــن�والســلم�الــدولي?ن،�ويعــزز�

�عن�تقييد�حا8ت�استخدامها�للقوة
ً
  ) 2(.التعايش�السلم�4فيما�بيGHا،�فض;

��� 
 7%�� �)�& "�ت�أفكــار�تنــادي�بتقييــد�حرّيــة�الــّدول�-ــي�شــّن�الحــروب،�ففــي�القــرون�منــذ�القــديم،�ظهــر :5(� &

�-ــي�
ّ
الوســطى�ظهــرت�نظريــة�ُتنــادي�بوضــع�قيــود�عrــى�حرّيــة��مــراء�-ــي�شــّن�الحــروب،�وأّن�اللجــوء�إل¼Gــا��8يجــب�أن�يــتم�إ8

  .سبيل�الدفاع�عن�النفس�أو�8س�Nجاع�حقوق�ثابتة�قانونا

الوســـائل�اjشـــروعة�لحـــل�الخ;فـــات�الدوليـــة،�وكانـــت�الـــّدول�تـــرى�أّن��ولكـــن�رغـــم�ذلـــك،�بقـــي�اســـتعمال�القـــّوة�أحـــد

  الحروب�مشروعة�كلما�اقتضت�مصلح Gا�ذلك؛�وكان�القانون�الّدوي�التقليدي�ي�Nك�للّدول�حرّية�اتخاذ�Pجراءات�ال�45

  

القــّوة،�وقــد��تراهــا�ضــرورية�8ســ�Nجاع�حقوقهــا�واjحافظــة�عل¼Gــا،�ولــم�يحــدد�الحــا8ت�ال5ــ�8�4يجــوز�ف¼Gــا�اســتعمال

اســتمّرت�هـــذه�الجهـــود�الّدوليـــة�مـــن�أجـــل�وضـــع�قيـــود�عrـــى�حرّيـــة�الـــّدول�-ـــي�اللجـــوء�8ســـتعمال�القـــّوة�بعـــد�إنشـــاء�عصـــبة�

  )3(.�مم

وذلـــك�بتغليــب�الحـــل�الســـلم�4-ـــي��،أخـــذت�الـــدول�تستشــعر�أهميـــة�الحـــد�مــن�الحـــروب�،ومــع�بدايـــة�التنظـــيم�الــدوي

أيــــن�تــــم�وضــــع��ســــس�القانونيــــة��،1907م�القــــوة�-ــــي�مــــؤتمر�8هــــاي�عــــامفظهــــرت�بــــوادر�حظــــر�اســــتخدا�،تســــوية�نزاعا�Gــــا

وإنمــــا�بــــدأ��،للتســــوية�الســــلمية�للمنازعــــات�الدوليــــة؛�وي;حــــظ�أن�حظــــر�اســــتخدام�القــــوة،�لــــم�يكــــن�ليــــتم�بشــــكل�مباشــــر

  )4(.تدريجيا�£ن�الدول�آنذاك�كانت�تعت�NOالحرب�و»نتقام�و»حت;ل�حق�لها

عت�NOاتفاقية�8هاي�الثان
ُ
�،�أول�محاولـة"Drago-Porter" "بـورتر�-دراغو"،�اjعروفة�باسم�اتفاقية�1907ية�لعاموت

،�ولكــن�مــا�ي;حــظ�-ــي�بدايــة�القــرن�العشــرين�اjتعلقــة�بالحــد�مــن�اســتخدام�القــوة�اjســلحة�8ســ�Nجاع�الــديون�التعاقديــة

  )5(.عrى�هذه�»تفاقية�هو�محدودية�نطاق�تطبيقها

نحو�تقييد�حـق�اللجـوء�إـى�الحـرب،�إ�8أن�ذلـك��1899،1907رات�8هاي�لعاميورغم�التقدم�الذي�تحقق�-ي�مؤتم

لــم�يمنــع�نشــوب�الحــرب�العاjيــة��وــى،�ال5ــ�4تضــررت�مGHــا�جميــع�الــدول�اjشــ�Nكة�ف¼Gــا،�أو�ال5ــ�4كانــت�مســرحا�للعمليــات�

                                                           

  442فتðي�محمد�فتðي،�مرجع�سابق،�ص/ د�(1)

  .43،�ص2001نزار�أيوب،�الوضع�القانوني�jدينة�القدس�ب?ن�»نتداب�والتسوية�السياسية،�مؤسسة�الحق،�فلسط?ن�/ د�(2)

  .115،116،�ص1990بوكرا�إدريس،�مبدأ�عدم�التدخل�-ي�القانون�الدوي�اjعاصر،�اjؤسسة�الوطنية�للكتاب،�الجزائر�(3)

  .12حاج�امحمد�صالح،�مرجع�سابق،�ص�(4)

(5)Ngyuen Quoc Dinh et autres, Droit International Public, 8ème édition,L.G.D.J. Paris 2009, P1032. "La 

deuxième convention de la Haye de 1907, dite convention  " Drago-porter, "premièretentativeauxdébutduXXe 

siècle, convention concernant la limitation de l’emploi de la force pour le recouvrement de dettes 

contractuelles,ce qui marque sa portée pratique très limitée.."   
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إــى�تنظــيم�اjجتمــع�وبعــد�أن�شــهد�العــالم�حجــم�الخــراب�والــدمار�الــذي�جلبتــه�تلــك�الحــرب،�اتجهــت�الجهــود�. العســكرية

الـدوي�عـن�طريـق�إنشـاء�منظمــة�عاjيـة�تشـرف�عrـى�شــؤونه،�ويكـون�لـدGåا�مـن�السـلطات�والوســائل�مـا�يمكGHـا�مـن�فــرض�

 )1(.اح�Nام�قواعد�القانون�الدوي،�ومنع�اعتداء�الدول�عrى�بعضها،�والعمل�عrى�تحقيق�السلم�و�من�الدولي?ن

�����
  7%�� �)�& "�& �!)LAS.d.N( :ي،�لقد�جاء�عهد�العصبة�إثـر�حـرب�مـدمرة،�عصـفت�بـاjجتمع�الـدو

فلذلك�كان�من�الضروري�جدا�أن�يكون�من�ب?ن�أهم�أهدافه�تقييد�الحروب�وال|}اعات�ب?ن�الدول،�وبالذات�تقييد�حق�

  )2(.اللجوء�إى�الحرب

يـازات�ال5ـ�4تتمتـع�GÊـا�جرت�-ي�إطار�عصبة��مم�محاولة�Îخراج�موضوع�استعمال�القّوة�من�نطاق�الحقوق�و»مت

�أّنـه�لـم�تقـم�
ّ
الّدول،�وقـد�تضـمن�عهـد�العصـبة�نصوصـا�تتعلـق�بوضـع�القيـود�عrـى�اسـتعمال�القـّوة�مـن�طـرف�الـّدول،�إ8

يتعهـــد�أعضـــاء�العصـــبة�بـــاح�Nام�ســـ;مة�أقـــاليم�جميـــع�أعضـــاء�: "مـــن�العهـــد�عrـــى�10بتحريمهـــا��Gائّيـــا،�وقـــد�نّصـــت�اjـــادة�

ائم،�واjحافظة�عليه�ضّد�أّي�عـدوان�خـارâي،�و-ـي�حالـة�وقـوع�عـدوان�مـن�هـذا�النـوع،�العصبة�واستق;لها�السيا^[�4الق

  )3(".أو�-ي�حالة��Gديد�أو�حلول�خطر�هذا�العدوان،�يش?�Nاjجلس�بالوسائل�ال�45يتم�GÊا�تنفيذ�هذا�»ل�}ام

ن�اسـتمراره�أن�يـؤدي�إـى�يوافق�أعضاء�العصبة�عrـى�أّنـه�إذا�نشـأ�أّي�نـزاع�مـن�شـأ"منه�عrى�أن��12كما�نّصت�اjادة�

احتكــــاك�دوــــي�عrــــى�أن�يعرضــــوا��مــــر�عrــــى�التحكــــيم�أو�التســــوية�القضــــائية�أو�التحقيــــق�بواســــطة�اjجلــــس�ويوافقــــون�عrــــى�

  ". عدم�»لتجاء�للحرب�بأّي�حال�قبل�انقضاء�ث;ثة�أشهر�عrى�صدور�قرار�التحكيم،�أو�الحكم�القضائي�أو�تقرير�اjجلس

مــن�عهــد�العصــبة�أّنــه�لــم�ُيوضــع�حــد�لحظــر�اســتخدام�القــّوة،�وبقــي�اســتعمالها�12و10،�ويّتضــح�مــن�نــّص�اjــادت?ن

�Nشــــروعة�والحــــروب�غ?ـــــjــــى�القـــــول�أّن�العهــــد�قــــد�مّ?ــــ}�بـــــ?ن�الحــــروب�اممكنــــا�-ــــي�حــــا8ت�معينة،وهـــــذا�مــــا�أدى�بــــالبعض�إ

عتOــ�Nذلــك�مــن�أهــّم�الثغــرات�اjشــروعة؛�إّن�عهــد�العصــبة�لــم�يمنــع�الــّدول�مــن�اســتعمال�القــّوة�-ــي�الع;قــات�الّدوليــة،�وي

  )4(.ال�45مّ?}ت�عصبة��مم،�ومنع Gا�من�تحقيق�أغراضها�-ي�منع�قيام�الحروب

ورغم�كل�هذا،�فإّن�أول�محاولة�جاّدة�لتحريم�الحرب�كانت�-ي�عهد�العصبة�من�خ;ل�وضع�منظمـة�دوليـة�ذات��

ة�دائمــــة�للعــــدل�الــــدوي�تســــاهم�-ــــي�الحــــل�أجهــــزة�دائمــــة،�مكّرســــة�لتفــــادي�انــــد8ع�الحــــروب�فيمــــا�بــــ?ن�أعضــــاGéا،�ومحكمــــ

عَرض�عل¼Gا
ُ
  :جاءت�عّدة�محاو8ت�jنع�اللجوء�إى�القّوة،�أهمهاولقد�)5(.السلم�4لل|}اعات�ال�45ت

�
لقـد�تكّرسـت�لـدى�اjجتمـع�الـدوي�فكـرة�القضـاء�عrـى�حـق�:� ("�3��% ���*%1923	� ("&��4%	"�)�%	�� 	���7  

ودالدوليــة�-ــي�أعقــاب�الحــرب�العاjيــة��وــى،�با8تجــاه�إــى�التفرقــة�بــ?ن�الحــرب�الــدول�-ــي�اللجــوء�إلىــالحرب،�فبــدأت�الجه

العدوانيــة�والحــرب�الدفاعيــة،�واعتبــار�الحــرب�العدوانيــة�غ?ــ�Nمشــروعة�وتشــكل�جريمــة�دوليــة،�وقــد�وجــدت�هــذه�الفكــرة�

لـــة�مـــن��مـــن�ســـبيلها�إـــى�التنفيـــذ�عنـــدما�بحثـــت�العصـــبة�موضـــوع�تخفـــيض�التســـلح،�وحاولـــت�خلـــق�ضـــمانات�تحقـــق�حا

  .الدوي�تشجع�عrى�قبول�هذا�التخفيض

تــم�إقــرار�مشــروع�معاهــدة�اjعونــة�اjتبادلــة�ال5ـ�4تــم�التأكيــد�ف¼Gــا�عrــى�اعتبــار�الحــرب�العدوانيــة��1923-09-29و-ـي��

منه،�و-ي�حال�تعرض�دولة�عضو�إى�حرب�عدوانية،�يجب��01جريمة�دولية�و�8يجوز�للدول�اللجوء�إل¼Gا�وهذا�-ي�اjادة�

                                                           

  .176أحمد�خضر�شعبان،�مرجع�سابق،�ص/ د(1)

  .69مرجع�سابق،�صعبد�العزيز�رمضان�عrي�الخطابي،�/ د(2)

 .116،117كرا�إدريس،�مرجع�سابق،�صبو �(3)

 .  117،118نفس�اjرجع،�ص�(4)

  .157،�ص2002،�الجزائر،�دار�الغرب�للنشر�والتوزيع،�وهران02محمد�بوسلطـان،�مبادئ�القانون�الدوي�العام،�ج�/ د�(5)
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عrى�باúي�الدول��عضاء�تقديم�اjساعدة�لها،�ولكن�هذا�اjشروع�لم�يتطرق�إى�تعريف�الحرب�العدوانية،�وإنما�اكتفى�

عــد�أعمــا�8
ُ
بإصــدار�قــرار�باÎجمــاع�يحــدد�فيــه�الــدول�اjعتديــة�والــدول�اjعتــدى�عل¼Gــا�-ــي�حــال�ال|ــ}اع،�كمــا�أعطيــت�أمثلــة�ت

  )1(.توصف�بكو�Gا�حربا�عدوانية

�
 ���@����) 7�����	 حــّرم�هــذا�الNOوتوكــول�حــرب�»عتـــداء�ونع Gــا�بأ�Gــا�جريمــة�دوليــة،�وأوجــب�حـــل�: ����1 �1924

حالــة�رفــض�الدولــة�عــرض�ال|ــ}اع�عrــى�التحكــيم�أو�اjحكمــة�: وحــدد�حــا8ت�»عتــداء�وµــي؛�ال|}اعــات�الدوليــة�بــالطرق�الســلمية

 .ولة�إتباع�Pجراءات�ال�45يضعها�مجلس�العصبةالدائمة�للعدل�الدوي�أو�تنفيذ�الحكم�الصادر�-ي�ال|}اع،�ورفض�الد

حالــــة�الــــدفاع�الشــــر�ي�عــــن�الــــنفس،�وحالــــة�تنفيـــــذ�: كمــــا�حــــدد�الNOوتوكــــول�حــــا8ت�الحــــرب�اjشــــروعة�وتتمثــــل�-ــــي

  )2(.�عمال�ال�45يأمر�GÊا�مجلس�العصبة�أو�جمعي Gا�العامة،�إ�8أن�الNOوتوكول�لم�يتم�العمل�به�لعدم�التصديق�عليه

'
 ����5���� ?�������@�	(Locarno)  7�����	1925:حاولـــة�الثانيـــة،�ح5ـــ��قامـــت�العصـــبة�jـــى�اrمـــا�كـــاد�يمـــّر�عـــام�ع

معاهـدة�: الـذي�ُوِقّعـت�إـى�جانبـه�سـبع�معاهـدات،�مـن�أهمهـا" لوكـارنو"بمحاولة�ثالثـة،�تمثلـت�فيمـا�اصـطلح�عليـه�ميثـاق�

ذلك�اتفاقيــات�بــ?ن�أjانيـــا�وفرنســا�وأjانيـــا�ضــمان�الحــدود�الفرنســـية��jانيــة،�و�jانيـــة�البلجيكيــة،�كمــا�كانـــت�هنــاك�كـــ

وبلجيكا،�نصت�جميعها�عrى�تسوية�اjنازعات�بالطرق�الدبلوماسية،�كما�نصت�أيضا�عrى�نبذ�استعمال�القوة�اjسلحة�

  .لحل�ال|}اع،�وضرورة�إتباع�أسلوب�التوفيق�والتحكيم

لتجــاء�إــى�الحــرب�بعــد�اســتنفاد�Pجــراءات�ولكــن�مــا�ي;حــظ�عrــى�اjحــاو8ت�الث;ثــة�الســابقة،�هــو�إباح Gــا�للــدول�»

اjنصــوص�عل¼Gـــا�ضــمن�بنودهـــا،�ممـــا�يعËــ�4أ�Gـــا�لــم�تحـــرم�الحـــرب�لــذا�Gا،�وإنمـــا�اعتG�NOــا�محرمـــة�وجريمـــة�دوليــة�-ـــي�حالـــة�

  )3(.مخالفة�هذه�Pجراءات�فقط

����	� ���	�
 ���	� 7���� �2��% 

ل�فرضـــت�قيـــودا�عrـــى�الـــدول�تتمثـــل�خاصـــة�-ـــي�وجـــوب�إّن�الجهـــود�الدوليـــة�الســـابقةلم�تـــنجح�-ـــي�تحـــريم�الحـــرب،�بـــ

اللجوء�إى�التسوية�السـلمية�لحـل�ال|}اعـات�الدوليـة،�قبـل�اللجـوء�إـى�اسـتعمال�القوة؛ونشـ?�Nهنـا�إـى�أنـه��8توجـد�هيئـة�

قضـــائية�ذات�اختصـــاص�عـــالم�4ُملـــِزم�لحـــل�ال|}اعـــات�الدوليـــة�بالوســـائل�الســـلمية،�بـــل�توجـــد�طـــرق�منصـــوص�عل¼Gـــا�-ـــي�

 )4(.من�ميثاق�منظمة��مم�اjتحدة�33اjادة�

                                                           

  .25،�ص2011-2010،�جامعة�قسنطينة�مذكرة�ماجست?N،�كلية�الحقوق ،�العمري�زقار�مونية،�الدفاع�الشر�ي�-ي�القانون�الدوي�العام�(1)

  .45،�ص2009 -2008محمد�الصالح�روان،�الجريمة�الدولية�-ي�القانون�الدوي�الجنائي،�أطروحة�دكتوراه،�كلية�الحقوق،�جامعة�قسنطينة��(2)

عربيــة،�دار�هومــة�للطباعـــة�عبــد�الحميــد�دغبــار،�تســوية�اjنازعــات�Pقليميــة�العربيــة�بــالطرق�الســلمية�-ــي�إطــار�ميثــاق�جامعــة�الــدول�ال�(3)

 .186ص�،2007والنشر�والتوزيع،�الجزائر

(4)Julio Barboza , Derecho Internacional Publico, Zavalía Editor, Buenos Aires, Argentina 2003, p18."Por 

último, si bien no hay ningún órgano jurisdiccional con competencia obligatoria universal, existen a disposición 

de los Estados mediosde solución pacífica de las controversias internacionales, enumerados en el artículo 33 de 

la Carta de la ONU".  
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�الدولية، �اjنازعات �تسوية �-ي �السلمية �الوسائل �وفشل �ضعف �توتر��)1(وأمام �ازدياد �من �ذلك �استتبعه وما

الع;قات�الدولية�و�Gديد�السلم�و�من�الدولي?ن،�نادى�فقهاء�القانون�الدوي�بضرورة�إع;ن�عدم�مشروعية�الحرب،�

لفض�اjنازعات�الدولية،�وزادت�اjطالبات�الدولية�خ;ل�الحرب�العاjية��وى،�ومن�بعدها�وإدان Gا�كوسيلة�مشروعة�

 .1927فكانت�البداية�الحقيقية�لتحريم�الحرب�-ي�الع;قات�الدولية�عام�)2(الحرب�العاjية�الثانية�بمنع�الحروب؛

���
  7���%�� �)�����	 ����%��	� ������%1	� ������524
09
امـــة�لعصـــبة��مـــم�قـــرارا�أصـــدرت�الجمعيـــة�الع: 1927

كـل�: "باÎجماع�يحّرِم�الحرب�العدوانية،�وعدم�اعتبارها�وسيلة�لحل�ال|}اع،�وإنما�µي�جريمة�دولية،وقد�نص�عrى�ما�يrـي

أن�من�واجـب�الـدول�أن�تلجـأ�إـى�جميـع�الوسـائل�السـلمية�لفـض�مـا�"؛�و"حرب�عدوانية�تعت�NOممنوعة�وستبقى�ممنوعة

،ولكنه�لـم�يحـدد�السـلطة�اjختصـة�بالفصـل�-ـي�الجريمـة،�و�8تحديـد�الجـزاء�الـذي�ي�Nتـب�"يةيقوم�بيGHا�من�منازعات�دول

N?ه�مجّرد�جزاء�أدبي��8غNOا،�مما�جعل�البعض�يعتGH3(.ع( 

�������
 G�����) B�����% �� H���2�@ $�����) B�����%:كيلــوغ�-بريــان"ميثــاق�""Briand-Kellogg")4(بمثابــة�معاهــدة��NــOيعت

ّبـق�بـ?ن�1929-07-24دولـة،�دخـل�حّ?ـ}�التنفيـذ�-ـي���15مـن�طـرف��1928-08-26وقعت�بباريس�بتـاريخ�
ُ
؛�1939دولـة�عـام��63،�ط

جــوء�إـى�الحــرب�:" وقـد�نصـت�مادتــه��وـى�عrـى
ّ
يجــب�عrـى��طرافالســامية�اjتعاقـدة�أن�تصـّرح�رســميا�وعلنـا�بأG�ّــا�تل�ـ}م�بعـدم�الل

  )5().ئل�السياسة�الوطنية�-ي�ع;قا�Gا�اjتبادلةلتسوية�خ;فا�Gا�الّدوليـة�وتمتنع�عن�الحرب�كوسيلة�من�وسا

  :ويتكون�ميثاق�باريس�من�فقرت?ن�اثنت?ن�

إّن��طــراف،�باســم�شـــعوGÊا،�تنــدد�بــاللجوء�إـــى�الحــرب�لحــل�الخ;فـــات�الدوليــة�وتــرفض�اللجـــوء�إــى�الحــرب�كوســـيلة��-أ

  .للسياسة�الوطنية�-ي�ع;قا�Gا

  . يGHا،�مهما�كانت�طبيع Gا�أو�أصلها،�يجب�أن�ُتحل�بالوسائل�السلميةإّن��طراف�تتفق�عrى�أن�كل�ال|}اعات�ب�-ب

  :ويكت½[�4هذا�اjيثاق�أهمية�خاصة�لعدة�أسباب�مGHا

أن�محتـــواه�أكÞـــ�Nاتســـاعا�مـــن�عهـــد�العصـــبة�-ـــي�مجـــال�تحـــريم�الحـــرب،�فميثـــاق�بـــاريس�يحـــرم�كـــل�أشـــكال�الحـــرب�م5ـــ���-1

  .كانت�وسيلة�للسياسة�الوطنية

  .ول�بحل�خ;فا�Gا�عن�طريق�الوسائل�السلمية�عوض�الحربمحاولة�إلزام�الد�-2

  .ُوقع�هذا�اjيثاق�خارج�نظام�العصبة،�ولم�يندثر�بزوال�هذه�اjنظمة�-3

                                                           

من�عهد�العصبة،�ثـم��12دة�،�و-ي�اjا1907لقد�تم�النص�عrى�مبدأ�تسوية�ال|}اعات�الدولية�بالطرق�السلمية�-ي�اتفاقيات�8هاي�لعام��(1)

،�20مـــن�اjـــادة�) ج(مـــن�ميثـــاق�جامعـــة�الـــدول�العربيـــة،�و-ـــي�الفقـــرة��50مـــن�ميثـــاق��مـــم�اjتحـــدة،�و-ـــي�اjـــادة��33،52بعـــد�ذلـــك�-ـــي�اjـــادت?ن�

 .من�ميثاق�بوغوتا�24،25واjادت?ن�

  . 10،11،�ص2012ما�ي�الدوي،�الدار�الهندسية،�القاهرة�السيد�مصطفى�أحمد�أبو�الخ?N،�الدفاع�الشر�ي�للمنظمات�الدولية،��من�الج/ د�(2)

  .119،120بوكرا�إدريس،�مرجع�سابق،�ص�(3)

(4)Briandوزير�خارجية�فرنسا��- Kelloggوني�Nلك�Pوقع�jتحدة��مريكية،�راجع�اjوزير�خارجية�الو8يات�ا :Wiképedia.org.  

(5)Ngyuen Quoc Dinh et autres,op.cit,P1034."Le pacte Briand-Kellogg :Le 26/08/1928, le traité, dénommé 

Briand-Kellogg, fut signé à Paris par 15 Etats , entré en vigueur le :24-07-1929, il s’appliquait à 63 Etats en 

1939,D’après son article premier: Les Hautes parties contractantes déclarent solennellement qu’elles 

condamnent le recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux et y renoncent en tant 

qu’instrument de politique nationale dans leurs relations mutuelles. "  
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ميثــاق�بــاريس،�لــم�يشــمل�أي�اســتثناء�عrــى�»ل�ــ}ام�بعــدم�اللجــوء�إــى�الحــرب�كوســيلة�للسياســة�الوطنيــة،�ومــا�يتعلــق��-4

ءات��خـرى�مـن�إمكانيـات�التـدخل�بـالقوة�-ـي�أقـاليم�أجنبيـة،�كـل�ذلـك�نـاتج�عـن�بالدفاع�الشر�ي�عن�الـنفس،�و»سـتثنا

 )1(.تحفظات�وإع;نات�الدول�اjوقعة�عrى�اjيثاق

  : وقد�تعّرض�هذا�اjيثاق�8نتقادات،�أهمها�تلك�ال�45أوردها�الدكتور�صادق�أبو�هيف،�وµي

 .إّن�اjنع�الوارد�-ي�اjيثاق��8يشمل�الّدول�غ?�Nاjصدقة�عليهإّن�ميثاق�باريس�لم�ُيلزم�سوى�الّدول��عضاء،�وبالتاي�ف�-

 . عدم�تحديد�مفهوم�الّدفاع�الشر�ي،�مما�ي�Nك�اjجال�مفتوحا�أمام�الّدول�-ي�تأويله�-

  )2(.لم�يتعرض�اjيثاق�للحا8ت��خرى�ال�45تستعمل�ف¼Gا�القّوة،�واكتفى�فقط�بالنص�عrى�تحريم�الحرب�-

��	��
"����� ���5 ���%	�)	�  7��	 �	�"	�1928:� �يتوى��6قضت�اjادة �جريمة �اjسلح �اعتبار�العدوان �عrى منه

ْعتَدى�عل¼Gا�حق�الدفاع�الشر�ي،�7القانون�الدوي�تقرير�العقوبة�عrى�مرتكب¼Gا،�أما�اjادة�
ُ
jوذلك� منه�فقد�أعطت�للدولة�ا

فبالرغم�ما�قامت�به�عصبة��مم�من�مجهودات�. مساعد�Gا�برّد�ما�يقع�عل¼Gا�من�عدوان،�كما�أوجبت�عrى�الجماعة�الدولية

�منع�وقوع�بعض�الحروب� �فشلت�-ي �أ�Gا
ّ
�إ8 �انبثق�عن�اjؤتمرات�واjجهودات�العاjية، �وما �السلم�العالم4، للحفاظ�عrى

�مثل �: اjحلية �عام �اليابانية �الصينية �الحبشة1933الحرب �عrى �Pيطالية �الحرب �)إثيوبيا(، �ومها1936عام �أjانيا�؛ جمة

�سبتم�NOعام� �-ي �عام�1938للتشيكسلوفاكيا �الدول�عسكريا �معظم �تدخلت�ف¼Gا �ال45 �والحرب��هلية�Pسبانية ،1939�،

 )3(.وضمها�إل¼Gا�1939ومهاجمة�أjانيا�للنمسا�-ي�شهر�مارس�عام�

����)��
 �%�D��%  7����	 ������!�31928:ــى�تحــريم�1928-02-30لقــد�أكـــد�مــؤتمر�هافانــا�بتــاريخ�rالحــرب�العدوانيـــة،�،�ع

وأخذت�GÊذا�اjبدأ�منظمة�الدول��مريكية�ال�45استنكرت�الحروب�العدوانية�وتحريم�الغزو�وعدم�مشروعية�»ستي;ء�

عrى��قاليم،�وعدم�التسليم�بفكرة��مر�الواقع�اjفروض،�وعدم�»ع�Nاف�بأي�مركز�ُيكتسب�نتيجة�استعمال�القوة�أو�

،�عrى�إثر�غزو�1936عام�� "Buenos Aires"ببوينوس�آيرس"كدت�عrى�ذلك�-ي�مؤتمر�طارئ�ال Gديد�باستعمالها،�وقد�أ

  )4(.إيطاليا�للحبشة،�فأبرمت�فيما�بيGHا�معاهدة�جديدة�عرفت�باسم�معاهدة�اjحافظة�عrى�السلم

  ا�طلـب�الثــاني

  تحريم�القوة�والº¸ديد�¹¸ا��ي�ميثاق�منظمة�mمم�ا�تحدة�
م�القــوة�-ــي�الع;قــات�الدوليــة،�و�8يــزال�بطبيعــة�النظــام�الــدوي�وم?ــ}ان�القــوة�الســائد�فيــه،�لقــد�تــأثر�مبــدأ�اســتخدا

سســه�ودعائمــه�شــيئا�فشــيئا�-ــي�القــانون�الــدوي،�
ُ
ــن�مــن�إرســاء�أ

ّ
،�مك

ً
�ملحوظــا

ً
كمــا�شــهد�هــذا�اjبــدأ�عrــى�َمــّرِ�الــزمن�تطــورا

الــدوي�بوضــع�قيــود�عليــه�-ــي�القــانون�الــدوي��فبعــد�أن�كــان�اســتخدام�القــوة�هــو�أســاس�الع;قــات�الدوليــة،�بــدأ�اjجتمــع

                                                           

  .158محمد�بوسلطان،�مرجع�سابق،�ص/ د(1)

  .120بوكرا�إدريس،�مرجع�سابق،�ص(2)

  .47ص،�محمد�الصالح�روان،�مرجع�سابق�(3)

،�ديـــــوان�اjطبوعـــــات�الجامعيـــــة،�)�رجنتينيـــــة�-حالـــــة�الع;قـــــات�الNOيطانيـــــة(أحمـــــد�^ـــــ[�4عrـــــي،�اســـــتعمال�القـــــوة�-ـــــي�الع;قـــــات�الدوليـــــة،�(4)

  .120،�ص2010الجزائر
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التقليدي�إى�غاية�الوصول�إى�التحريم�شبه�اjطلـق�لـه�-ـي�ميثـاق��مـم�اjتحـدة،�مـع�اسـتثناءات�محـدودة�عليـه،�يتمثـل�

  )1(.أهمها�-ي�حق�الدفاع�الشر�ي

،�ثم�تحريم�اسـتخدام�القـوة�)ل الفرع��و (سأتطرق�-ي�هذا�اjطلب�إى�تبيان�اjقصود�بالقوة�-ي�القانون�الدوي�-ي�

،�وأخ?ـــNا�حظـــر�ال Gديـــد�باســــتخدام�القـــوة�-ـــي�الع;قـــات�الدوليــــة�)الفـــرع�الثالــــث(،�وتحــــريم�العـــدوان�-ـــي�)الفـــرع�الثـــاني(-ـــي�

 ).الفرع�الرابع(-ي

���� ���	�
 �	�A"	� $���:	� �! (A�:	�) "��:%	�  
حة،�-ـي�حـ?ن��لقد�ثار�خ;ف�حول�مفهوم�القّوة�الوارد�-ي�اjيثاق؛�حيث�يرى 

ّ
البعض�أG�ّا��8تعËـ�4سـوى�القـّوة�اjسـل

يرى�البعض�¤خر�أ�Gا�تمتّد�لتشمل�الضغوط�»قتصادية�والسياسية�وغ?Nها،�غ?ـ�Nأّن�التعامـل�الـّدوي�لـم�ُيِشـر�-ـي�تـاريخ�

ث?ــــــNت�ف¼Gــــــا�مشــــــكلة�معادلــــــة�الضــــــغوط�»قتصــــــادية�والسياســــــية�وغ?Nهــــــا�8ســــــتخدام�القــــــ
ُ
ّوة��مــــــم�اjتحــــــدة�إــــــى�ســــــابقة�أ

  )2(.اjسلحة،�وذلك�بصورة�حقيقية�ومباشرة

مـــن�الديباجـــة��07مـــن�خـــ;ل�اســـتقراء�اjيثـــاق،�يعËـــ�4بـــأّن�اjقصـــود�باصـــط;ح�القـــّوة�هـــو�القـــّوة�اjســـلحة؛�فـــالفقرة�

تقـــّرر�ذلـــك،�كـــذلك�فإّنـــه�حيـــث��8ُتوصـــف�القـــّوة�بأG�ّـــا�قـــّوة�مســـلحة،�فـــإّن�ســـياق�الـــنّص�يســـتبعد�أن�يكـــون�اjقصـــود�GÊـــا�

مــن�اjيثــاق،�ومــن�ناحيــة�أخــرى�يــرى�أنصــار�هــذا�الــرأي�أّن��44قتصــادية،�مثــال�ذلــك�مــا�ورد�-ــي�نــص�اjــادة�الضــغوط�»

ال5ــ�4عــّددت�صــور�العــدوان،��1974-12-14اjــؤرخ�-ــي��29-د�3314مــن�Pعــ;ن�الخــاص�بتعريــف�العــدوان�رقــم��03اjــادة�

  )3(.لم�تنص�عrى�الضغوط�»قتصادية�باعتبارها�إحدى�هذه�الصور 

ناحية�أخرى�فإّن��عمال�التحض?Nية�للـنص�اjـذكور،�تثبـت�أن�اjقصـود�باصـط;ح�القـوة�هـو�القـوة�اjسـلحة�ومن�

ن�إعـــداد�الـــنص�اjـــذكور�أن�ُتـــدرج�الضـــغوط�»قتصـــادية�ضـــمن�صـــور�القـــوة�
ّ
فقـــط،�ويؤكـــد�ذلـــك�أن�الNOازيـــل�أرادت�إبـــا

 Nديد�باستخدامها،�لكن�ُرِفَض�هذا�»ق�G حّرم�استخدامها�أو�الjاحا.  

،�ُتحّرم�استخدام�القوة�اjسلحة�فقط�أو�ال Gديد�باسـتخدامها،�2/4أن�اjادة�" Ronzetti" "رونزي45"ويرى�الفقيه�

�يــنص�عrــى�أنــه) 4(وهــذا�ُيســتفاد�مــن�التفســ?�Nاjنطقــي�للــنص،�كمــا�ُيســتفاد�مــن��عمــال�التحضــ?Nية�للميثــاق؛
ْ
يمتنــع�: " إذ

�-ــــــي�ع;قــــــا�Gم�الدوليــــــة�
ً
عــــــن�ال Gديــــــد�باســــــتعمال�القــــــوة�أو�اســــــتخدامها�ضــــــد�ســــــ;مة��را�ــــــ[�4أو�أعضــــــاء�الهيئــــــة�جميعــــــا

  )5(".»ستق;ل�السيا^[�4£ّي�دولة�أو�عrى�أّي�وجه�آخر��8يتفق�ومقاصد��مم�اjتحدة�

���
  ("�%2	 ������:	� ���)�	�2/4 B���%	� $% :ـادة�jى�تحديد�طبيعـة�القد�تطرقت�محكمة�العدل�الدولية�إ

،�واjتعلــق�بقضــية�النشــاطات�العســكرية�وشــبه�العســكرية�-ــي�نيكــاراغوا��1986-06-27مهــا�الصــادر�-ــي�،�وذلــك�-ــي�حك2/4

وضـــدها،�ُمبّينـــة�أن�مبـــدأ�تحـــريم�اســـتخدام�القـــوة�-ـــي�َصـــْرِح�الع;قـــات�الدوليـــة،�ُيعتOـــ�Nمـــن�قبيـــل�القواعـــد�العرفيـــة�ال5ـــ�4

ل�اjرحلـــة�الGHائيـــة�-ـــي�اســـتقرار�وتكـــوين�القاعـــدة�وردت�-ـــي�ميثـــاق�منظمـــة��مـــم�اjتحـــدة؛�بـــل�إن�ورودهـــا�-ـــي�اjيثـــاق�يمثـــ

  .العرفية�الدولية

                                                           

لــــة�البحــــوث�والدراســــات�القانونيــــة�والسياســــية،�أحمــــد�تمــــار،�»ســــتخدام�اjنفــــرد�للقــــوة�-ــــي�القــــانون�الــــدوي�بــــ?ن�الحظــــر�وPباحــــة،�مج�(1)

  .200،�ص2018الجزائر�،،�كلية�الحقوق�والعلوم�السياسية،�جامعة�البليدة14العدد

  .147،�ص2013قاسمية�جمال،�أشخاص�اjجتمع�الدوي،�الدولة�واjنظمات�الدولية،�دار�هومة�للطباعة�والنشر�والتوزيع،�الجزائر/ د(2)

  .241،242،�ص1994قاق،�التنظيم�الدوي،�النظرية�العامة،��مم�اjتحدة،�دار�اjطبوعات�الجامعية،��سكندرية�محمد�الَسعيد�الَد /د(3)

  .241محمد�الَسعيد�الَدقاق،�مرجع�سابق،�ص/د(4)

  .من�ميثاق�منظمة��مم�اjتحدة�2/4اjدة��انظر (5)
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لقــد�أجمــع�فقهــاء�القــانون�الــدوي�ومــن�بيــGHم�محمــد�الّســعيد�الــّدقاق�عrــى�أن�مبــدأ�حظــر�اســتخدام�القــوة،�ُيســفر��

ث;ثــــة�عــــن�مجموعــــة�مــــن�القواعــــد،�وال5ــــ�4تختلــــف�فيمــــا�بيGHــــا�مــــن�حيــــث�طبيع Gــــا�القانونيــــة،�وال5ــــ�4ُيمكــــن�تصــــنيفها�إــــى�

  :أصناف�تتمثل�فيما�يrي

�
 ���� ����ينتمــ�4إـى�مجموعــة�القواعــد�¤مـرة؛�كتلــك�القواعـد�اjتعلقــة�بتحـريم�العــدوان�وتحـريم�التــدخل�-ــي��:�	

 )1(.الشؤون�الداخلية�للدول 

�
 ����	� ��rـى�يحتوي�عrى�مجموعة�القواعد�ال�8�45تشكل�ان Gاكا�خط?Nا�jبدأ�تحريم�استخدام�القوة�ع:�%� �	

الــــرغم�مــــن�انتماGéــــا�إــــى�قواعــــد�القــــانون�الــــدوي�العر-ــــي،�كتلــــك�القواعــــد�الخاصــــة�بتحــــريم��عمــــال�»نتقاميــــة�وان Gــــاك�

 .الحدود�الدولية�ومساندة��عمال�Pرهابية�ال�45تتم�-ي�إقليم�دولة�أخرى 

'
 #�	��	� ���ر-ـي،من�بيGHـا�تلـك�القواعـد�فُيمثـل�مجموعـة�القواعـد�ال5ـ�8�4تنتسـب�إـى�القـانون�الـدوي�الع:�%� �	

ال�45تحّرم�طائفـة�مـن��عمـال،�وال5ـ�4اعتNOهـا�العـرف�مـن�بـ?ن��عمـال�غ?ـ�Nاjشـروعة،�بينمـا�تـم�تحريمهـا�مطلقـا�بموجـب�

،�ولــــذلك�فإنــــه�أصــــبح�مــــن�الصــــعب�اعتبــــار�هــــذه�القواعــــد�ال5ــــ2/4�4قاعــــدة�اتفاقيــــة�يمكــــن�استخ;صــــها�مــــن�نــــص�اjــــادة�

عتOِــــ�Nمثــــل�هــــذه��عمــــال�مــــن�بــــ?ن�أورد�Gـــا�هــــذه�اjــــادة�مــــن�قبيــــل�ا
َ
لقواعــــد�الدوليــــة�العرفيــــة،�£ن�معظــــم�الــــدول�مازالــــت�ت

كمــا�أنــه�مــن�اjتفــق�عليــه،�أن�كــل�قواعــد�تحــريم�اســتعمال��)2(�عمــال�العرفيــة�بــالرغم�مــن�دخــول�اjيثــاق�ح?ــ}�التطبيــق؛

  )3(.القوة�µي�من�قبيل�القواعد�¤مرة�-ي�القانون�الدوي

،�وهـو�مـا�يتطلـب�تعـديل�اjيثـاق�)4(�يمكن�تغي?Nها�إ�8بصدور�قاعدة�جديدة�من�النوع�نفسههذه�القواعد�¤مرة�8 

إـى�أن�اjـادة�) C.D.I(ولقـد�خلصـت�لجنـة�القـانون�الـدوي��)5(عrى�أساس�قاعدة��وضـاع�اjتسـاوية�بـ?ن�القواعـد�¤مـرة؛

�للقاعدة�¤مرة�-�2/4
ً
�نموذجيا

ً
ّعد�مثا8

ُ
  )6(.ي�القانون�الدويمن�ميثاق��مم�اjتحدة،�ت

�����
  ("�%2	 ��6�.:	�� ���:�	� ?���4��	� $% ��A�&2/4:ـادة�j8سـتخدام��2/4إذا�كانت�ا�
ً
�مطلقـا

ً
تقـّرر�تحريمـا

�أّن�ثّمة�محاو8ت�لتفس?�Nهذه�اjادة�بمفهـوم�اjخالفـة،�حيـث�تـذهب�بعـض�»تجاهـات�إـى�عـدم�
ّ
القوة�أو�ال Gديد�GÊا،�إ8

-ـــي�الع;قـــات�الّدوليـــة�أو�ال Gديـــد�GÊـــا�كلمـــا�كـــان�ذلـــك��8يمـــس�بالســـ;مة�Pقليميـــة�أو�»ســـتق;ل��تحـــريم�اســـتخدام�القـــّوة

  .السيا^[�4لدولة�ما

�
 ����إذا�لــم�يكــن�الهــدف�مــن�اســتخدام�القــّوة�أو�ال Gديــد�GÊــا�اقتطــاع�جــزء�مــن�إقلــيم�دولــة�أخــرى،�أو�: �	������4 �	�:

؛�2/4،�يصــبح�عندئــذ�غ?ــ�Nواقــع�-ــي�نطــاق�الحظــر�الــذي�تقــرره�اjــادة�اjســاس�باســتق;لها�السيا^ــ[�4بقلــب�نظــام�الحكــم�ف¼Gــا

�أّن�الســـ;مة�Pقليميـــة�و»ســـتق;ل�السيا^ـــ[Ronzetti"�8�4" "رونزي5ـــ4"غ?ـــ�Nأن�الفقيـــه�
ْ
،�يـــرى�أّن�ذلـــك�التفســـ?�Nخـــاطئ؛�إذ

                                                           

  .135،�ص2009دار�الجامعة�الجديدة،��سكندرية،��،�ادة�الوطنيةبوراس�عبد�القادر،�التدخل�الدوي�Pنساني�وتراجع�مبدأ�السي�(1)

  .136،�صنفس�اjرجع(2)

  .162مرجع�سابق،�ص�،محمد�بوسلطـان/د�(3)

  .1969من�اتفاقية�قانون�اjعاهدات�ب?ن�الدول�لعام��53،64راجعاjادت?ن�(4)

  .105،�صP2004مارات�للدراسات�والبحوث�Pس�Nاتيجية،أبو�ظ¿��4محمد�يعقوب�عبد�الرحمن،�التدخل�Pنساني�-ي�الع;قات�الدولية،�مركز �(5)

،�2007عماد�الدين�عطا�هللا�اjحمد،�التدخل�Pنساني�-ي�ضوء�مبادئ�وأحكام�القانون�الدوي�العام،��دار�الGHضة�العربية،�القاهرة�/ د�(6)

  .624ص
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jض�بالضـرورة�اNة�يف�ـNـذه��خ?ـGÊقليميـة،�وأّي�مسـاس�Pمن�حق�الّدولة�-ـي�السـيادة��NÞ�4أكËقليميـة،�تعPسـاس�بالسـ;مة�

ق�بتعريف�العدوان�01و»ستق;ل�السيا^[4،�وهذا�اjع��Ëهو�الذي�ُيْفَهُم�من�نّص�اjادة�
ّ
  )1(.من�Pع;ن�اjتعل

�
 	� �����4��	��إّن�محكمـــة�العـــدل�الدوليـــة،�قـــد�رفضـــت�هـــذا�»تجـــاه�بصـــورة�ضـــمنية�-ـــي�قضـــية�مضـــيق�: :.����6

ــْبَس�ف¼Gــا�-ــي�قضــية��النشــاطات�العســكرية،�ثــم�رفضــته�بصــورة�صــري"Courfou" "كورفــو"
ُ
و�شــبه�العســكرية�-ــي� حة��8ل

نيكاراغوا؛�واjحكمة�-ي�هذا�الصدد،�أكدت�عrى�مبدأ�تحريم�استعمال�القّوة�أو�ال Gديد�باستعمالها،�وأّنه�ُيعد�من�قبيل�

مــــن��43ال5ـــ�4أوجب Gـــا�اjـــادة�اjبـــادئ�العامـــة�العرفيـــة�ال5ـــ�8�4يتقيـــد�تطبيقهـــا�بمقتضــــيات��مـــن�الجمـــا�ي�أو�»شـــ�Nاطات�

  )2(.اjيثاق�حول�تزويد��مم�اjتحدة�بالِفرق�اjسلحة�وتقديم�التسهي;ت�لها�-ي�هذا�الّصدد

لقــــد�قــــررت�اjحكمــــة�أن�الو8يــــات�اjتحــــدة��مريكيــــة�بشــــGHا�هجمــــات�معينــــة�عrــــى�إقلــــيم�نيكــــاراغوا�-ــــي�الف�ــــNة�مــــن�

تصرفت�ضد�جمهورية�نيكاراغوا�عrى�نحو�يخرق�ال�}امها�بموجب�،�وال�45تنطوي�عrى�استخدام�القوة،�قد�1983-1984

-ـي�رأي�" Sette Camara" "سـي�45كامـارا"القانون�الدوي�العر-ـي�بعـدم�اسـتخدام�القـوة�ضـد�دولـة�أخـرى؛�وقـال�القا�ـ[�4

�مســـتقل�عـــن�حكـــم�اjحكمـــة�أنـــه�يتفـــق�اتفاقـــا�تامـــا�مـــع�الحكـــم،�£نـــه�يعتقـــد�اعتقـــادا�راســـخا�بـــأن�عـــدم�اســـتخدام�القـــوة

وعـــــدم�التـــــدخل�ليســـــا�فقـــــط�مبـــــدأين�أساســـــي?ن�مـــــن�مبـــــادئ�القـــــانون�الـــــدوي�العر-ـــــي،�ولكـــــن�يمكـــــن�باÎضـــــافة�إـــــى�ذلـــــك�

 )3(.»ع�Nاف�GÊما�كقاعدتيـن�آمرتيـن�ناهيت?ن�من�قواعد�القانون�الدوي�العر-ي�الذي�يفرض�ال�}امات�عrى�جميع�الدول 

واقعـــا�-ــي�فئــة�القـــانون�اjلــزم،�فهــو�حجـــر�الزاويــة�-ـــي��لقــد�أكــدت�اjحكمـــة�أن�مبــدأ�عــدم�اســـتخدام�القــوة�باعتبــاره

جهود�Pنسان�لتعزيز�السلم�-ي�عالم�مزقته�الصراعات؛�فالقوة�تولد�القوة�وتزيد�حدة�اjنازعات�وتعكر�صفو�الع;قات�

  )4(.الدولية،�وتعرض�للخطر�تسوية�اjنازعات�بالطرق�السلمية

����	� ���	�
  (�:	� 7�"/�4� 7����� 

ع�اســـتخدام�القـــوة�-ـــي�الع;قـــات�الدوليـــة�تاريخيـــا�بفكـــرة�منـــع�اللجـــوء�إـــى�الحـــرب�بعـــدما�كانـــت�هـــذه��خ?ـــNة�ارتـــبط�منـــ

الوسيلة�الوحيدة�اjسـيطرة�عrـى�اjجتمـع�الـدوي�-ـي�القـانون�التقليـدي؛�فقـد�اسـتحدث�ميثـاق��مـم�اjتحـدة�تعـدي;�جـذريا�

،�ولقــد�حــرص�صــائغو�ميثــاق��مــم�اjتحــدة�عrــى�وضــع�ضــوابط�-ــي�النظــام�القــانوني�8ســتخدام�القــوة�-ــي�الع;قــات�الدوليــة

  )5(.وقيود�لم�يقتصر�الحظر�فقط�عrى�اللجوء�إى�الحرب،�ولكن�اللجوء�إى�القوة�أو�ال Gديد�GÊا�-ي�الع;قات�الدولية

ولقــــد�وجــــد�مبــــدأ�حظــــر�اســــتخدام�القــــوة�أو�ال Gديــــد�GÊــــا�طريقــــه�عrــــى�صــــعيد�الع;قــــات�الدوليــــة�كمبــــدأ�سيا^ــــ[�4عــــام�

رتـــه�بعـــض�الـــدول،�وعملـــت�عrـــى�اســـتخدامه�-ـــي�ع;قا�Gـــا�الدوليـــة�لف�ـــNة�زمنيـــة،�لـــم�يلبـــث�-ـــي�أعقاGÊـــا�أن�تحـــول�إـــى�أحـــد�أق

مبــادئ�القــانون�الــدوي�العــام�حــال�إقــرار��ســرة�الدوليــة�لفكــرة�ومبــدأ�التقييــد�الجزئــي�لظــاهرة�اســتخدام�القــوة�أو�ال Gديــد�

8ســـتخدام�القـــوة�عـــن�أداء�مهم Gـــا�-ـــي�ضـــبط�وحصـــر�حـــا8ت�اســـتخدام��باســـتخدامها؛�ونتيجـــة�لعجـــز�فكـــرة�التقييـــد�الجزئـــي

                                                           

  .245محمد�الَسعيد�الَدقاق،�مرجع�سابق،�ص/ د(1)

  .246،�صنفس�اjرجع�(2)

اjتعلق�بقضـية��نشـطة�العسـكرية�وشـبه�العسـكرية�-ـي�نيكـاراغوا�وضـدها��1986-06-27حكم�محكمة�العدل�الدولية�الصادر�-ي�انظر��(3)

،�1991-1948،�مـــوجز��حكـــام�والفتـــاوى�و�وامـــر�الصـــادرة�عـــن�محكمـــة�العـــدل�الدوليـــة�مـــن�)نيكـــاراغوا�ضـــد�الو8يـــات�اjتحـــدة��مريكيـــة( 

  .212،224،�ص1992،�الو8يات�اjتحدة��مريكية�ST/LEG/SER.F/1- A.92.V.5اjتحدة�رقم��منشورات��مم

(4)�j223رجع،�صنفس�ا.  

رجــدال�أحمــد،�حمايــة�حقــوق�Pنســان�مــن�التــدخل�الــدوي�Pنســاني�إــى�مســؤولية�الحمايــة،�مــذكرة�ماجســت?N،�كليــة�الحقــوق،�جامعــة��(5)

  .44،�ص2016-2015بومرداس،�الجزائر�
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القــوة�أو�ال Gديـــد�GÊــا�عrـــى�صــعيد�الع;قـــات�الدوليــة�جـــّراء�ارتفــاع�وت?ـــNة�ال|}اعــات�اjســـلحة�وحــا8ت�اســـتخدام�الــدول�للقـــوة�

jــا�بــدخول�أعضــاء��ســرة�الدوليــة�-ــي�النصـف��ول�مــن�القــرن�العشــرين�-ــي�حــرب?ن�عــاGيت?ن،�أدرك�أعضــاء�ال5ـ�4بلغــت�ذرو�

  )1(.اjجتمع�الدوي�حتمية�وضرورة�تجاوزهم�jبدأ�التقييد�الجزئي،�وذلك�ما�تجسد�باعتماد�الدول�jيثاق��مم�اjتحدة

���
  0��	� >���12	� ���-� 7�"/���4� (���:	�	�:!�B�����% ("����%	� 7��%��:إّن�مــن�أهــم�مبــادئ�ميثــاق�منظمــة��مــم�

القّوة�أو�ال Gديد�GÊا�-ي�الع;قات�الّدولية،�وقد�ُنـّص�عrـى�هـذا�اjبـدأ�-ـي�الفقـرة�،�مبدأ�حظر�استعمال�)O.N.U(اjتحدة�

  )2(.من�اjيثاق�02من�اjادة��04من�الديباجة�و-ي�الفقرة��07

�����
 �%��	� ���%1	� B6��� �لقد�تم�النّص�عrى�حظر�استخدام�القّوة�-ي�القـرارات�: �-� �	 >�12�	0 �	:�) !

  :وPع;نات�التالية

إع;ن�مبادئ�القانون�الّدوي�اjتعلقة�بالع;قات�الودّية�والتعاون�ب?ن�الّدول�( 1970-10-24الصادر�-ي��2625القرار�رقم�

�jيثاق��مم�اjتحدة
ً
 :من�ديباجة�هذا�Pع;ن�10جاء�-ي�الفقرة�). وفقا

-ـــي�ع;قا�Gـــا�الّدوليـــة�عـــن�ممارســـة��إـــى�واجـــب�الـــّدول�-ـــي�»متنـــاع�-أّي�الجمعّيـــة�العامـــة�لçمـــم�اjتحـــدة�-شـــ?Nتوإذ�" 

Pكــــراه�العســـــكري�أو�السيا^ــــ[�4أو�»قتصـــــادي،�أو�غ?ــــ�Nذلـــــك�مــــن�أشـــــكال�Pكــــراه�اjوجـــــه�ضــــّد�»ســـــتق;ل�السيا^ـــــ[�4أو�

 )3(".الس;مة�Pقليمية�£ّي�دولة

اسـتخدام�للقـّوة�وبالرجوع�إى�ميثاق��مم�اjتحدة،�نرى�أّنه�لم�يحّرم�اللجـوء�إـى�الحـرب�فحسـب،�وإّنمـا�حـّرم�كـل�

أو�ال Gديد�باستخدامها�-ي�إطار�الع;قات�الّدولية،�ولعل�واض·ي�اjيثاق�قد�أرادوا�من�وراء�ذلك�سد�كافـة�الثغـرات�ال5ـ�4

شـــابت�كـــل�مـــن�عهـــد�عصـــبة��مـــم�وميثـــاق�بـــاريس�فيمـــا�يتعلـــق�بإباح Gمـــا�اســـتخدام�القـــّوة�ال5ـــ�8�4تصـــل�إـــى�حـــّد�إعـــ;ن�

وقـد�صـدرت�. ة،�فهذه��عمال�كانت��8تدخل�-ي�دائرة�الحظر�قبل�ميثاق��مـم�اjتحـدةالحروب،�مثل��عمال�»نتقامي

كث?�Nمن�Pع;نـات�عـن�أجهـزة��مـم�اjتحـدة،�وال5ـ�4تتمتـع�بأهميـة�كOـNى�فيمـا�يتعلـق�بتحـريم�اسـتخدام�القـّوة�أو�ال Gديـد�

  )4( .باستخدامها�-ي�مجال�الع;قات�الّدولية

الســـــابق�الـــــذكر،�والّتوصـــــية��1970الخـــــاص�بالع;قـــــات�الودّيـــــة�بـــــ?ن�الـــــّدول�لعـــــام��ومـــــن�هـــــذه�Pع;نـــــات،�Pعـــــ;ن

،�وPعــــ;ن�الخــــاص�بتــــدعيم�»ل�ــــ}ام�بعــــدم�اللجــــوء�إــــى�القــــّوة�-ــــي�إطــــار�1974الخاصــــة�بتعريــــف�العــــدوان�الصــــادرة�عــــام�

اســـتعمالها�-ـــي�الع;قـــات�إعـــ;ن�بشـــأن�زيـــادة�فعاليـــة�مبـــدأ�»متنـــاع�عـــن�ال Gديـــد�باســـتعمال�القـــوة�أو�(الع;قـــات�الدوليـــة

ــــدت�هــــذه�Pع;نــــات�والتوصــــيات�عrــــى�تحــــريم�اســــتخدام�القــــّوة�أو�ال Gديــــد�)1987لعــــام�42/22(رقــــم�) الدوليــــة
ّ
،�حيــــث�أك

  )5(.باستخدامها�-ي�الع;قات�الّدولية

                                                           

  .43نزار�أيوب،�مرجع�سابق،�ص/ د�(1)

  .174،�ص2005،�ديوان�اjطبوعات�الجامعية،�الجزائر03قانون�اjجتمع�الدوي�اjعاصر،�ط�،�أحمد�بن�ناصر/ عمر�سعد�هللا،�د/ د(2)

(3)Pierre-Marie-Dupuy, Les Grands textes de droit International  Public, 5ème édition, Dalloz, Paris 2006, P 91. 

«Considérant qu’il est essentiel que tous les États s’abstiennent, dans leurs relations internationales,de recourir à 

la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État». 

Pierre-Marie-Dupuy, Les Grands textes de droit International  Public, 5ème édition, Dalloz, Paris 2006, P 91. 

  .98ماهر�عبد�اjنعم�أبو�يونس،�مرجع�سابق،�ص/ د(4)

  .98نفس�اjرجع،�ص(5)
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ع;قـــات�فـــإع;ن��مـــم�اjتحـــدة�بشـــأن�زيـــادة�فعاليـــة�مبـــدأ�»متنـــاع�عـــن�ال Gديـــد�باســـتعمال�القـــوة�أو�اســـتعمالها�-ـــي�ال

الدولية،�اعت�NOمبدأ�»متناع�عن�ال Gديـد�باسـتعمال�القـوة�أو�اسـتعمالها�-ـي�الع;قـات�الدوليـة،�مبـدأ�ذو�طـابع�عـالم�4ومبـدأ�

ملــزم�بغــض�النظــر�عــن�النظــام�السيا^ــ[�4أو�»قتصـــادي�أو�»جتمــا�ي�أو�الثقــا-ي�لكــل�دولــة،�أو�ع;قــات�التحــالف،�ويشـــكل�

مالها�ان Gاكـــا�للقـــانون�الـــدوي�وjيثـــاق��مـــم�اjتحـــدة،�وت�Nتـــب�عليـــه�مســـؤولية�دوليـــة؛�و�8ال Gديـــد�باســـتعمال�القـــوة�أو�اســـتع

ا�كانت�طبيعته�لتNOير�اللجوء�إى�ال Gديد�باستعمال�القوة�أو�إى�استعمالها،�خرقا�للميثاق   )1(.يجوز�التذرع�بأي�اعتبار،�أي 

�jقاصـــد
ً
ومبـــادئ��مـــم�اjتحـــدة�-ـــي�نظـــام�رومـــا��سا^ـــ[��4ولقـــد�تـــم�التأكيـــد�عrـــى�مبـــدأ�حظـــر�اســـتخدام�القـــوة�طبقـــا

�عrـــــى يجـــــب�عrـــــى�جميـــــع�الـــــدول�أن�تمتنـــــع�عـــــن�ال Gديـــــد�باســـــتعمال�القـــــوة�أو�: " للمحكمـــــة�الجنائيـــــة�الدوليـــــة؛�حيـــــث�نـــــصَّ

اســــــــتعمالها�ضــــــــد�الســــــــ;مة�Pقليميــــــــة�أو�»ســــــــتق;ل�السيا^ــــــــ[�4£ّي�دولــــــــة،�أو�عrــــــــى�أي�نحــــــــو��8يتفــــــــق�ومقاصــــــــد��مــــــــم�

تــم�التأكيـد�عrــى�نفــس�اjبـدأ،�وبــنفس�الصــياغة�اjــذكورة�آنفـا�-ــي�قــرار�الجمعيـة�العامــة�لçمــم�اjتحــدة،��كمــا�)2("اjتحـدة؛

  )3(.2005اjنبثق�عن�مؤتمر�القمة�العالم�4لعام�

#	��	� ���	�
 $��"���	� 7�����  
ثــــــة�اختلفــــــت�الــــــدول،�كمــــــا�اختلــــــف�الفقهــــــاء�حــــــول�تحديــــــد�مضــــــمون�العــــــدوان،�ويمكــــــن�رد�هــــــذا�»خــــــت;ف�إــــــى�ث;

»تجاه�العـام�و»تجـاه�الحصـري�و»تجـاه�اjخـتلط؛�ولعـل�أول�محاولـة�لتعريـف�مضـمون�العـدوان،�تلـك�ال5ـ�4: اتجاهات

،�-ــي�تقريــره�الــذي�قدمــه�إــى�اللجنــة�العامــة�اjلحقــة�بمــؤتمر�نــزع�الســ;ح�-ــي�لنــدن� "Politis" "بــوليتيس" قــام�GÊــا��ســتاذ�

د�وافقـــت�عrـــى�هـــذا�التعريـــف�لجنـــة��مـــن�اjنبثقـــة�عـــن�اللجنـــة�العامـــة،�،�وكـــان�تعريفـــا�حصـــريا�ومحـــددا،�وقـــ1933عـــام�

  )4(.ولكن�لم�توافق�عليه�اللجنة�العامة�للمؤتمر

���
 �%��48� ;�:�	� �! $��"�	� ُيعـّرِف�الـدكتور�وهبـة�الزحيrـي�العـدوان�بأنـه،�حالـة�اعتـداء�مباشـر،�أو�: ����

؛�بحيث�ِيؤثر�-ي�استق;لهم،�أو�اضطهادهم،�وفتن Gم�-ي�ديGHم،�أو��Gديد�غ?�Nمباشر�عrى�اjسلم?ن،�أو�أموالهم،�أو�ب;دهم

  .س;م Gم�ومصادرة�دعو�Gم�أو�حدوث�ما�يدل�عrى�سوء�ني Gم�بالنسبة�للمسلم?ن

واjــراد�بالعــدوان�هــو�الصــادر�ضــد�اjســلم?ن،�والــذي�يــدل�عrــى�هــذا�التخصــيص�jعËــ��العــدوان�بكونــه�موجهــا�ضــد�

ى�﴿الشـهر�الحـرام�بالشـهر�الحــرام�والحرمـات�قصـاص�فمـن�اعتـدى�علـيكم�فاعتـدوا�عليـه�بمثــل�هـو�قولـه�تعـا�)5(اjسـلم?ن

  )6(.ما�اعتدى�عليكم�واتقوا�هللا�واعلموا�أن�هللا�مع�اjتق?ن﴾

                                                           

ال�القــوة�أو�اســتعمالها�-ــي�الع;قــات�إعــ;ن�الجمعيــة�العامــة�لçمــم�اjتحــدة�بشــأن�زيــادة�فعاليــة�مبــدأ�»متنــاع�عــن�ال Gديــد�باســتعمانظــر�) 1(

 .403،�ص)(A/42/41: ،�الوثيقة�رقم1987لعام�) 42/22(الدولية�رقم�

  .03من�ديباجة�ميثاق�روما��سا^[�4للمحكمة�الجنائية�الدولية،�ص�07انظر�الفقرة��(2)

  .02،�ص16/09/2005:بتاريخA/RES/60/1:،�الوثيقة�رقمA/60/L.1من�القرار�رقم��05انظر�الفقرة��(3)

عrـي�عبـد�القـادر�القهــوâي،�القـانون�الـدوي�الجنــائي،�أهـم�الجـرائم�الدوليــة،�اjحـاكم�الدوليـة�الجنائيــة،�منشـورات�الحل¿ـ�4الحقوقيــة،�/ د�(4)

  .27،�ص2001ب?Nوت�

ة�دكتــــوراه،�كليــــة�ســــبع�زيــــان،�Pرهــــاب�الــــدوي�واjقاومــــة�اjســــلحة�-ــــي�ظــــل�القــــانون�الــــدوي�اjعاصــــر�وفقــــه�الشــــريعة�Pســــ;مية،�أطروحــــ�(5)

  .562،�ص2015-2014،�)2(الحقوق�والعلوم�السياسية،�جامعة�البليدة�

  .من�سورة�البقرة�194¤ية��(6)
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 �	�"���	� $������:	� ;���:! ����! $��"����	� �العـــدوان��بمـــا�يـــت;ءم�:�������
ُ
َعـــّرِف

ُ
أظهـــر�التـــاريخ�أن�كـــل�الـــدول��ت

،�رغــم�أنــه�كــان�مــن�الصــعب�تحديــد�"عــدوان"مــن�الضــروري�وضــع�تعريــف�نزيــه�غ?ــ�Nمتح?ــ}�لكلمــة�وسياســ Gا،�لــذلك�فإنــه�

  )1(.تعريف�لهذا�اjصطلح،�فكانت�هناك�عّدة�تعريفات�عامة�ومختلطة

لقـــد�أثـــار�تعريـــف�جريمـــة�العـــدوان�جـــد�8واســـعا�-ـــي�الفقـــه�القـــانوني،�إ�8أن�أغلـــب�آراء�اjفســـرين�والفقهـــاء�تـــرى�أن�

ا�µي�إ�8فعل�عدائي،�يتمثل�-ي�استخدام�القوة�اjسلحة�تنفيذا�£مر�صادر�من�الحاكم�-ـي�الدولـة،�أو�جريمة�العدوان،�م

أو�جماعـــة�مســـلحة�"،�قيـــام�دولـــة�)AGRESSION(ويقصـــد�بلفـــظ�العـــدوان��)2(.قيـــادي?ن�بـــارزين�ف¼Gـــا�ضـــد�دولـــة�أخـــرى 

اjســــلحة،�ولقــــد�تبËّــــ��الفقــــه�الــــّدوي�عــــّدة�با8عتــــداء�بــــالقّوة�اjســــلحة�عrــــى�إقلــــيم�دولــــة�أخــــرى،�أو�عrــــى�قوا�Gــــا�" منظمــــة�

تعريفات�للعدوان،�كما�عّرفته�لجنة�القانون�الّدوي�بأّنـه�اسـتخدام�للقـّوة�أو�ال Gديـد�GÊـا�مـن�طـرف�دولـة�أو�حكومـة�ضـّد�

  )3(.دولة�أخرى�بأّي�وسيلة�ومهما�كانت��سلحة�اjستخدمة

  :ونورد�بعض�تعاريف�الفقهاء�لجريمة�العدوان

يعرفـــــه�بأنـــــه�الحـــــرب�ال5ـــــ�4تقـــــع�مخالفـــــة�للمعاهـــــدات�": Donnediu Devabres" "دونـــــديودفابر"قيـــــه�تعريـــــف�الف�-1

 . والضمانات�و»تفاقيات�ذات�الصفة�الدولية

يعــرف�العــدوان�بأنــه�الجريمــة�ضــد�الســ;م�وأمــن�Pنســانية،�ال5ــGeorge Scelle :"�4" "جــورج�ســل"تعريــف�الفقيــه�-2

وص�ميثــاق��مــم�اjتحــدة،�وGåــدف�إــى�تغي?ــ�Nحالــة�القــانون�الــدوي�الوضــ·ي�أوإــى�يكــون�ف¼Gــا�اللجــوء�للقــوة�مخالفــا�لنصــ

 . إحداث�خلل�-ي�النظام�العام

العدوان�هو�الجريمة�ضد�الس;م،�وأ�Gا�كل�لجوء�للقوة�من�قبل�جماعة�دولية�ما�عدا�": Pella" بي;"تعريف�الفقيه��-3

 . NOه�منظمة��مم�اjتحدة�مشروعاأحوال�الدفاع�الشر�ي�أو�اjساهمة�-ي�عمل�مش�Nك�تعت

العــــدوان�هــــو�اســــتخدام�القــــوة�أو�ال Gديــــد�GÊــــا�مــــن�قبــــل�دولــــة�أو�مجموعــــة�دول�أو�": Aifaro" "آيفــــارو "تعريــــف�الفقيــــه��-4

حكومة�أو�عدة�حكومات�ضد�أقاليم�وشعوب�الدول��خرى،�أو�الحكومات�بأي�صورة�كانت،�و£ي�سبب�أو�غرض�كان،�

.ستخدامها�الدفاع�الشر�ي�الفردي�أو�الجما�يون�القصد�من�اماعدا��فعال�ال�45يك
)4(

  

من�خ;ل�هذه�التعـاريف،�نـرى�بـأن�العـدوان�هـو�جريمـة�دوليـة�تسـتخدم�ف¼Gـا�الدولـة�اjعتديـة�القـوة�اjسـلحة�ضـد�

  .من�ميثاق�منظمة��مم�اjتحدة�51الس;مة�Pقليمية�لدولة�أخرى�دون�مNOر�شر�ي�وارد�-ي�اjادة�

�
  7����������	�A"	� B������%	� �،�1950بــدأت��مــم�اjتحــدة�جهودهــا�Îيجــاد�تعريــف�للعــدوان�منــذ�عــام�:�	���"��$ !��

أنشـأت��مـم�اjتحـدة�لجنـة�خاصـة��1950وكانت�قد�سـبق Gا�محـاو8ت�عديـدة�قبـل�عصـبة��مـم�وبعـدها؛�فابتـداء�مـن�عـام�

لفـــت�بدراســـة�مســـألة�تعريـــف�العـــدوان،�وتقـــديم�مشـــروع�لـــذلك،�وقـــد�أ�Gـــت�د
ُ
،�بعـــد�أن�قـــدمت�تقريـــرا�1974راســـ Gا�عـــام�ك

  )5(.يحتوي�عrى�مشروع�لتعريف�العدوان�1974عام�) 9619/أ(للجمعية�العامة�خ;ل�الدورة�التاسعة�والعشرين�

                                                           

  .153،154،�ص1964تطور�القانون�الدوي،�ترجمة�لجنة�من��ساتذة�الجامعي?ن،�نشر�جامعة�كولومبيا،�نيويورك�،�ولفغانغ�فريدمان�(1)

قــــانون�الجنــــائي�الــــدوي،�مفهــــوم�القــــانون�الجنــــائي�الــــدوي�ومصــــادره،�اjســــؤولية�الجنائيــــة�الدوليــــة،�خالــــد�طعمــــة�صــــعفك�الشــــمرى،�ال�(2)

  ).ص.ر.د(،2005الكويت�،)ن.د.د(،�02الجريمة�الدولية�وأنواعها،�نظام�تسليم�اjجرم?ن،�القضاء�الجنائي�الدوي،�ط�

  .299معجم�-ي�القانون�الدوي�اjعاصرمرجع�سابق،�ص،�عمر�سعد�هللا/ د(3)

سليمان�محمد�عمر�منصـور،�القـوة�وأثرهـا�-ـي�الع;قـات�الدوليـة�بعـد�ان Gـاء�الحـرب�البـاردة،�مجلـة�الدراسـات�»سـ�Nاتيجية�والعسـكرية،��(4)

 .176،�ص2018،�اjركز�الديمقراطي�العربي،�برل?ن،�أjانيا�01،�العدد01اjجلد

  .187بوكرا�إدريس،�مرجع�سابق،�ص(5)
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1
 7%�� �)�& ���� �،�ولـم�يتطـرق�إـى�حظـر�)1(لقد�تم?}�عهدعصبة��مـم�باسـتبعاد�تعريـف�العـدوان: �	�"��$ !

لـــــم�يتعــــرض�ح5ـــــ��إــــى�شـــــجب�أو�إدانـــــة�الحــــرب�العدوانيـــــة،�إ�8أنــــه�كـــــان�يفــــرق�بـــــ?ن�الحـــــروب�أو�منــــع�الحـــــرب�العدوانيــــة�و 

اjشــروعة�والحــروب�غ?ــ�Nاjشــروعة،�لــيس�عrـــى�أســاس�نظريــة�الحــرب�العادلــة�والحـــرب�غ?ــ�Nالعادلــة،�ولكــن�عrــى�أســـاس�

غ?�Nالعادلة؛�إ�8أن�عهد��اعتبارات�شكلية،��8يمكن�أن�تكون�هذه�»عتبارات�دقيقة�وتفرق�ب?ن�الحرب�العادلة�والحرب

العصــــبة�حــــدد�حــــق�الــــدول��عضــــاء�-ــــي�العصــــبة�-ــــي�اللجــــوء�إــــى�الحــــرب،�وأقــــر�فــــرض�عقوبــــات�عrــــى�الــــدول�ال5ــــ�4تشــــعل�

من�العهد�عrى�أن�يعهد�أعضاء�العصبة�باح�Nام�وصيانة�الوحدة�Pقليمية�و»ستق;ل��10الحرب،�حيث�نصت��اjاّدة�

ي Gــا�مــن�أّي�عــدوان�خــارâي،�و-ــي�حــال�وجــود�عــدوان،�أو�أّي��Gديــد�أو�خطــر،�فــإّن�السيا^ــ[�4£عضــاء�العصــبة�كافــة،�وحما

  )2(.مجلس�العصبة�يو"[�4باتخاذ�الوسائل�الكفيلة�بتنفيذ�هذه�التعهدات

2
 ���� �! $��"�	� كـل�عمـل�عـدواني،�" لقـد�نـّص�ميثـاق��مـم�اjتحـدة�عrـى�أّنـه�:��7% �	%���") %�-%� ����

ات�دولــــة�مــــا�القــــّوة�اjســــلحة�ضــــّد�دولــــة�أخــــرى�£غــــراض�أخــــرى،�خــــ;ف�الــــدفاع�الــــوط�4Ëأو�بمــــا�-ــــي�ذلــــك�اســــتخدام�ســــلط

�51هــذا�الــنص�اjقتــبس�مــن�اjــادة�... " الجمــا�ي�اjشــروع،�أو�تنفيــذ�قــرار�أو�تطبيــق�توصــية�Îحــدى�هيئــات��مــم�اjتحــدة

مـــن�مقاصـــد��مـــم�اjتحـــدة،�قمـــع�كمـــا�نـــص�اjيثـــاق�عrـــى�أّنـــه�) 3(مـــن�اjيثـــاق،�لـــم�يحظـــر�العمـــل�العـــدواني�بصـــفة�قطعيـــة؛

  .العدوان�لحفظ�السلم�و�من�الدولي?ن،�ن;حظ�أن�هذا�النص�لم�يحّرم�العدوان�بصفة�قطعية،�ولم�يعّرفه�أيضا

إّن�اjيثــاق،�وعrــى�الــرغم�مــن�إدراجــه�للعــدوان،�إ�8أنــه�لــم�يتضــمن�أي�تعريــف�لــه،�وهــو�مــا�جعــل�الجمعيــة�العامــة�

-ـي�دورتـه�التاسـعة��1974-12-14بتـاريخ��3314بشكل�تمخض�عنه�صدور�القـرار�رقـم��تبذل�العديد�من�الجهود�لتعريفه

�مـــــن�طـــــرف�دولـــــة�ضـــــد�الســـــيادة�أو�الســـــ;مة�)4(.والعشـــــرين
ً
فهـــــذه�الجريمـــــة،�تـــــنجم�عـــــن�اســـــتخدام�القـــــوة�اjســـــلحة�عْمـــــدا

�1/1ان�-ـــي�اjـــاّدة�Pقليميـــة�أو�»ســـتق;ل�السيا^ـــ[�4لدولـــة�أخـــرى،�ولقـــد�كـــّرس�ميثـــاق��مـــم�اjتحـــدة�قاعـــدة�قمـــع�العـــدو 

العــدوان،هو�اســـتعمال�القـــّوة�العســـكرية�مـــن�طـــرف�دولـــة�ضـــد�:"3314وجـــاء�-ـــي�قـــرار�الجمعيـــة�العامـــة�رقـــم� )5(.39واjــادة�

السيادة�أو�الوحدة�Pقليمية�أو�»ستق;ل�السيا^[�4لدولة�أخرى،�أو�بأّي�شكل�آخر�يتنا-ى�مع�ميثاق��مـم�اjتحـدة�ومـا�

 ) 6(".ينجم�كذلك�عن�هذا�التعريف

3
 ����4�4�� ����%�� 7����-� ����- ����! $��"����	� لقــد�كانـــت�جريمــة�العــدوان�محـــل�آراء�مختلفــة�بــ?ن�مؤيـــد�: �������

ومعــارض،�وأثــارت�مســألة�إدراجهــا�-ــي�النظــام��سا^ــ[�4للمحكمــة�جــد�8طــوي;�اســتمّر�ح5ــ��الســاعات��خ?ــNة�مــن�مــؤتمر�

�طــراف�للنظــر�-ــي�التعــدي;ت�عrــى�نظــام�رومــا،�وذلــك�-ــي�وبالفعــل،�بعــد�انعقــاد�اjــؤتمر�»ستعرا�ــ[��4ول�للــدول�رومــا؛�

                                                           

  .28لقهوâي،�مرجع�سابق،�صعrي�عبد�القادر�ا/ د�(1)

  .147،�ص2010دارالثقافة،�عمان،��ردن��،نايف�حامد�العليمات،�جريمة�العدوان�-ي�ظل�نظام�اjحكمة�الجنائية�الدولية/ د�(2)

  .245،�ص1999دار�الكتاب�الحديث،�القاهرة��؟فوزي�أوصَديق،�مبدأ�التدخل�والسيادة،�jاذا؟�وكيف/ د(3)

  .327،�مرجع�سابق،�صخالد�أبو�سجود�حساني�(4)

  .38،�ص2004سكاك�4Ëباية،العدالة�الجنائية�الدولية�ودورها�-ي�حماية�حقوق�Pنسان،�دار�هومة�للطباعة�والنشر�والتوزيع،�الجزائر��(5)

(6) Pierre-Marie-Dupuy,op.cit, p349.  " L'agression est l'emploi de la force armée par un Etat contre la 

souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat, ou de toute autre manière 

incompatible avec la Charte des Nations Unies, ainsi qu’il ressort de la présente définition". Résolution (3314). 

Pierre-Marie-Dupuy,op.cit, p349.  
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،�أي�بعد�مرور�أكÞـ�Nمـن�سـبع�سـنوات،�تـم�التوصـل�إـى�اتفـاق�2010جوان�10ماي�إى��30-ي�الف�Nة�من�" أوغندا�"كمبا�8

  )1(.ب?ن�الدول��طراف�إى�وضع�تعريف�محدد�لجريمة�العدوان

�يشـــــ?�Nإـــــى�الفقـــــرة��
ْ
مـــــن�نظـــــام�رومـــــا��سا^ـــــ[�4الـــــذي�اعتمـــــده�اjـــــؤتمر��5مـــــن�اjـــــادة��2إّن�اjـــــؤتمر�»ستعرا�ـــــ[4،�إذ

�يشـ?�Nكـذلك��1998-07-17الدبلوما^[�4للمفِوض?ن�بشأن�إنشاء�محكمة�جنائيـة�دوليـة�بتـاريخ�
ْ
التـابع�لçمـم�اjتحـدة،�وإذ

�مكـــرر�مـــن�08بشـــأن�اســـتمرارية�العمـــل�بخصـــوص�جريمـــة�العـــدوان،�يتبËـــ��-ـــي�اjـــادة��ICC-ASP/1/RES.1إـــى�القـــرار�

  :نظام�روما��سا^[�4للمحكمة�الجنائية�الدولية�التعريف�التاي�لجريمة�العدوان

 السيا^ـ[4 العمـل -ـي بالفعل التحكم يتيحله ما،فيوضع شخص قيام"جريمةالعدوان"�سا^[4،تع4Ë هذاالنظام £غراض�-

 وخطورتـه خصائصـه بحكـم شـأنه مـن عـدواني لتنفيـذ�عمـ أو أوشـن إعـداد أو بتخطـيط توج¼Gـه للدولـة،أو أوالعسـكري 

 .�مم�اjتحدة jيثاق واضحا   ان Gاكا   ُيعّد  ونطاقه،أن

 س;م Gا أو دولةأخرى  سيادة ماضد دولة قبل القوةاjسلحةمن لاستعما" العدواني العمل"،يع14Ëالفقرة £غراض�-

 لçمم قرار�الجمعيةالعامةل اjتحدة،وطبقا �مم ميثاق مع تتنا-ى صورةأخرى  بأي السيا^[4،أو استق;لها Pقليميةأو

 من عمل أي عrى العدواني صفةالعمل الذي�عّرف�جريمة�العدوان،�تنطبق�1974-12-14اjؤرخ�-ي��3314اjتحدة�رقم�

  )2(:بدونه أو حرب سواءبإع;نال���عم

كـــان�مؤقتـــا،�قيـــام�القـــوات�اjســـلحة�لدولـــة�مـــا�بغـــزو�إقلـــيم�دولـــة�أخـــرى�أو�الهجـــوم�عليـــه،�أو�أي�احـــت;ل�عســـكرية،�ولـــو��-

  .ينجم�عن�مثل�هذا�الغزو�أو�الهجوم،�أو�أي�ضم�Îقليم�دولة�أخرى�أو�لجزء�منه�باستعمال�القوة

  .قيام�القوات�اjسلحة�لدولة�ما�بقذف�إقليم�دولة�أخرى�بالقنابل،�أو�استعمال�دولة�ما�أي�أسلحة�ضد�إقليم�دولة�أخرى �-

  .بل�القوات�اjسلحة�لدولة�أخرى ضرب�حصار�عrى�موانئ�دولة�ما�أو�عrى�سواحلها�من�ق�-

قيام�القوات�اjسلحة�لدولة�ما�بمهاجمة�القـوات�اjسـلحة�الNOيـة�أو�البحريـة�أو�الجويـة�أو��سـطول?ن�البحـري�والجـوي��-

  .لدولة�أخرى 

�قيــــام�دولـــــة�مــــا�باســـــتعمال�قوا�Gــــا�اjســـــلحة�اjوجــــودة�داخـــــل�إقلـــــيم�دولــــة�أخـــــرى�بموافقــــة�الدولـــــة�اjضــــيفة�عrـــــى�وجـــــه�-

  .ض�مع�الشروط�ال�45ينص�عل¼Gا�»تفاق،�أو�أي�تمديد�لوجودها�-ي�Pقليم�اjذكور�إى�ما�بعد��Gاية�»تفاقيتعار 

ســماح�دولــة�مــا�وضــعت�إقليمهــا�تحــت�تصــرف�دولــة�أخــرى�بــأن�تســتخدمه�هــذه�الدولــة��خــرى�8رتكــاب�عمــل�عــدواني��-

  .ضد�دولة�ثالثة

ظاميـــة�أو�مرتزقـــة�مـــن�قبـــل�دولـــة�مـــا�أو�باســـمها،�تقـــوم�ضـــد�دولـــة�إرســـال�عصـــابات�أو�جماعـــات�مســـلحة�أو�قـــوات�غ?ـــ�Nن�-

أخرى�بأعمال�من�أعمال�القوة�اjسـلحة،�تكـون�مـن�الخطـورة،�بحيـث�تعـادل��عمـال�اjعـددة�أعـ;ه،�أو�اشـ�Nاك�الدولـة�

  )3(.بدور�ملموس�-ي�ذلك

                                                           

طروحـــة�دكتـــوراه،�كليـــة�،�أ)اjحـــاكم�الجنائيـــة�الدوليـــة�نموذجـــا(وة�صـــباح،�التعـــاون�الـــدوي�نحـــو�تحقيـــق�العدالـــة�الجنائيـــة�الدوليـــة�مّريـــ�(1)

  .151،153،�ص2014) 2(الحقوق�والعلوم�السياسية،�جامعة�البليدة�

،�الوثيقــــــة�رقــــــم�2010ر�بعــــــد�تعــــــديل�ســــــنة�مكــــــر �08اjحكمــــــة�الجنائيــــــة�الدوليــــــة،�اjــــــؤتمر�»ستعرا�ــــــ[�4لنظــــــام�رومــــــا��سا^ــــــ[4،�اjــــــادة��(2)

RC/WGCA/102،03،�ص2010-05-26،�بتاريخ�. 

  .03،�صسابق،�مرجعRC/WGCA/1اjحكمة�الجنائية�الدولية،�الوثيقة�رقم��(3)
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دِرجـــت�اjـــادة�
ُ
مارســـة�»ختصـــاص�بشـــأن�مـــن�النظـــام��سا^ـــ[4،�وال5ـــ�4تـــنص�عrـــى�م�15مكـــرر�بعـــد�اjـــادة��15كمـــا�أ

يجـــوز�للمحكمـــة�أن�تمــــارس�: "جريمـــة�العـــدوان�فيمـــا�يتعلــــق�باÎحالـــة�مـــن�الـــدول؛�أي�اjبــــادرة�الذاتيـــة،�وال5ـــ�4تـــنص�عrــــى

  )1(."رهنا�بأحكام�هذه�اjادة�،)ج(و) أ(13اختصاصها�بشأن�جريمة�العدوان�وفقا�للمادة�

�
تــوافر�أركا�Gــا،�وتتمثــل�-ــي�الــركن�الشــر�ي،�وهــو�يعËــ��4لتتحقــق�جريمــة�العــدوان،�8بــد�مــن: ��@���$ ���%��1 �	���"��$ 

وجــــود�نــــص�قــــانوني�ُيعــــّرِف�ويجــــرم�هــــذه�الجريمــــة،�وتوجــــد�عــــدة�نصــــوص�-ــــي�ميثــــاق��مــــم�اjتحــــدة�تجــــرم�العــــدوان،�و-ــــي�

معاهــدات�دوليـــة�أخـــرى،�قـــد�تكـــون�ثنائيـــة�أو�جماعيـــة؛�أمـــا�الـــركن�اjـــادي،�فهـــو�القيـــام�بفعـــل�العـــدوان،�والـــذي�يجـــب�أن�

َب  نتيجة،�وµي��ضرار�ال�45تصيب�الخصم،�والخسائر�اjادية�والبشرية؛�ثم�الع;قة�السببية�ب?ن�هذه��ضرار�وفعل��ُيرّتِ

Pجـــرام�اjتمثـــل�-ـــي�أفعـــال�العـــدوان؛�أمـــا�الـــركن�اjعنـــوي،�فيتمثـــل�-ـــي�نيـــة�الدولـــة�-ـــي�العـــدوان�عrـــى�دولـــة�أخـــرى�بـــالقوة،�

،�فهو�جريمة�دولية،والركن�الرابع�هو�الدولية،�فيجب�أن�يكون�العدو 
ً
وسنتناول�هذه�)2(ان�ضد�دولة،�ح��5يسم��عدوانا

  :�ركان�بù[4ء�من�التفصيل

1
 �بالنسبة�للركن�الشر�ي�وهو�الركن�الذي�يطلق�عليه�عدم�مشروعية�السلوك،�حيث�أن�عدم�: �	�@$ �	*�&

�أي �التحريم، �قاعدة �إى �اjجال�الجنائي �-ي �للسلوك�يستند �تكييف�قانوني �تضفي�عrى��اjشروعية �القاعدة أن�هذه

سلوك�محدد�وصفا�معينا�يخرجه�من�دائرة�اjشروعية،�أما�-ي�الفقه�الدوي�الجنائي�قبل�نظام�روما��سا^[4،�فلم�

يحظ�بأّي�أهمية؛�أما�مبدأ�الشرعية�-ي�ظل�نظام�روما��سا^[�4فلم�يأخذ�بالشرعية�العرفية،�وإنماقرر�-ي�نصوصه�

jا� عrى�الجرائم�الدولية�ال�45تدخل�-ي�اختصاص�اjحكمة،�ومن�ضمن�الجرائم�ال05��45ادة�الشرعية�اjكتوبة،�ومGHا

  )3(.عrى�مبدأ�الشرعية) 22،23(منه�-ي�اjادت?ن��02لتعاقب�عل¼Gا�جريمة�العدوان،�كما�نص�نظام�روما�-ي�الباب�ا

2
ئم�الدوليـــــة�أو�الجـــــرائم�بالنســـــبة�للـــــركن�اjـــــادي�فإنـــــه�مشـــــ�Nك�بـــــ?ن�جميـــــع�الجـــــرائم�ســـــواء�الجـــــرا: �	������@$ �	%������"9 

الداخليـــة،�حيـــث��8تخلـــو�أي�جريمـــة�مـــن�ركGHـــا�اjـــادي،�ويتمثـــل�هـــذا�الـــركن�-ـــي�اjاديـــات�اjحسوســـة�-ـــي�العـــالم�الخـــارâي�

منتخطـيط،�أو�تحضـ?N،�) 4(وذلك�وفق�ما�يحدده�نص�التجريم،�والركن�اjادي�يتمثـل�-ـي�العـدوان�أو�مـا�يسـم��بالسـلوك،

�jيثــاق��مــم�اjتحــدة�مــن�قبــل�أو�شــن�هجــوم،�أو�تنفيــذ�فعــل�عــد
ً
�واضــحا

ً
واني،�يشــكل�بحدتــه�وجســامته�وحجمــه�ان Gاكــا

  ) 5(.شخص�يتمتع�بمنصب�يخوله�التحكم�أو�السيطرة�عrى�العمل�السيا^[�4أو�العسكري�للدولة

3
م�أمـا�بالنســبة�للـركن�اjعنــوي،�فــإن�هـذا�الــركن�مهــم�-ـي�جريمــة�العـدوان�كمــا�هــو�مهـم�-ــي�الجــرائ: �	���@$ �	9�����% 

الدوليـــة��خــــرى،�ويجـــب�عrــــى�مــــن�يقـــوم�بالفعــــل�أو�يــــأمر�بارتكابـــه�أن�يقصــــد�اjســــاس�بالســـ;مة�Pقليميــــة�أو�»ســــتق;ل�

فيجـــب��)6(؛السيا^ـــ[�4للدولـــة�اjعتـــَدى�عل¼Gـــا،�أو�أي�شـــكل�مـــن�أشـــكال�العـــدوان�مـــع�تـــوافر�القصـــد�والعلـــم�GÊـــذه�الجريمـــة

                                                           

�-ـــي�بكمبـــا8 �شـــبل�بـــدر�الـــدين،�أركـــان�جريمـــة�العـــدوان�فيالنظـــام��سا^ـــ[�4للمحكمـــة�الجنائيـــة�الدوليـــة�مـــن�خـــ;ل�اjـــؤتمر�»ستعرا�ـــ[4/ د(1)

  .131،ص2015،�الجزائر،�كلية�الحقوق�والعلوم�السياسية،�جامعةبسكرة12،�مجلة�اjفكر،�العدد2010جوان�

غـــرداين�خديجـــة،�إشـــكالية�الســـيادة�والتـــدخل�Pنســـاني،�حالـــة�الـــدول�العربيـــة،�مـــذكرة�ماجســـت?N،�كليـــة�الحقـــوق�والعلـــوم�السياســـية،��(2)

  .177،�ص2015-2014 ،�الجزائرجامعة�تلمسان

  .274،275نايف�حامد�العليمات،�مرجع�سابق،�ص/ د�(3)

  .276نفس�اjرجع،�ص�(4)

  .270،�ص2015،�ترجمة�مكتبة�صادر�ناشرون،�لبنان03أنطونيو�كاس?}ي،�القانون�الجنائي�الدوي،�ط��(5)

  .276،277سابق،�صالرجع�اjنايف�حامد�العليمات،�/ د�(6)
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-ـــي�التخطـــيط�أو�شـــن�عـــدوان،�وكـــان�عrـــى�بينـــة�مـــن�أبعـــاد�فعلـــه،�تبيـــان�أن�مرتكـــب�الجريمـــة�تعمـــد�اjشـــاركة�و»ســـتمرار�

  )1(.وجسامته،�ونتائجه،�كما�يجب�إثبات�أنه�ساهم�إى�حد�كب?�N-ي�التخطيط�للعدوان�أو�استمراره

 )��	� ���	� 
 ��	�"	� ?�5��	� �! (�:	� 7�"/�4�) "�"��	� �-�  
ية،�إى�جانب�»ستعمال�الحقيقي�لهـا،�ضـمن�اjـادة�لقد�ورد�مصطلح�ال Gديد�باستعمال�القوة�-ي�الع;قات�الدول

مـــن�ميثــــاق��مــــم�اjتحــــدة،�وقــــد�يكــــون�مـــن�الصــــعب�تحديــــد�مــــا�ُيعــــد��Gديــــدا�بـــاللجوء�إــــى�القــــوة،�وقــــد�يبــــدو�أحيانــــا��2/4

ــا�توجــه�دولــة�مـــا�إنــذارا�باســتعمال�القــوة�ضــد�دولـــة�أخــرى،�ولكــن�كث?ــNا�مــا�يكـــون��مــر�صــعبا�عنــدما��8تصـــرح�
ّ
jواضــحا�

ولــة�بال Gديــد�مباشــرة،�بــل�تقــوم�بتصــرفات�تــدل�عrــى�ال Gديــد،�كاحتشــاد�القــوات�اjســلحة�لدولــة�مــا�عrــى�حــدود�دولــة�الد

أخرى،�كما�احتشدت�القـوات�الروسـية�عrـى�الحـدود��وكرانيـة�الروسـية�خـ;ل��زمـة��وكرانيـة�مـؤخرا،�وهـذا�قـد�يـدل�

  )2(.م�دولة�ما�بمناورات�عسكرية�قرب�حدود�دولة�أخرى عrى�ال Gديد�باستعمال�القوة�أو��8يدل�عrى�ذلك،�أو�قيا

���
 (���:	� 7�"/��4�) "���"��	� $��% �	�"�	� ;��:�	� إذا�كـان�اسـتخدام�القــوة�محظـورا�£نـه�يشـكل�عــدوانا،�: �5�%

فهل�يعت�NOال Gديد�باستخدام�القوة�عدوانا�محظورا�أيضا؟�يذهب�البعض�إى�أن�الفقه�لم�Gåتم�كث?Nا�بتحديد�اjقصود�

�أنــــه�مــــن�الواضــــح�أن�اللجــــوء�إــــى�ال Gديـــد�باســــتخدام�القــــوة�Îجبــــار�دولــــة�مــــا�عrــــى�تقــــديم�بال
ّ
 Gديـــد�باســــتخدام�القــــوة،�إ8

  .تناز8ت�هو�أمر�محظور 

،�لــــــم�تحظــــــر�فقــــــط�»ســــــتخدام�الفعrــــــي�للقــــــوة،�بــــــل�حظــــــرت�مجــــــرد�ال Gديــــــد�2/4ويعتقــــــد�بعــــــض�الفقــــــه�أن�اjــــــادة�

منوط�به�ليس�فقط�تحديد�وجود�ان Gاك�للسلم،�أو�وجود�عدوان،�بل�باستخدامها،�وذلك�عrى�اعتبار�أن�مجلس��من�

،�أمثلـة�لل Gديـد�باسـتخدام�القـوة،�كـإع;ن�دولـة�)De Archaga(أيضا�وجود��Gديـد�للسلم؛ويضـرب�الفقيـه�دي�آرشاغــا�

 )3(.ما�عن�ني Gا�القيام�بعمل�عسكري�ضد�دولة�أخرى،�أو�توجيه�إنذار�بأ�Gا�ستلجأ�8ستخدام�القوة�العسكرية

�����
 (�:	� 7�"/�4�) "�"��	� $% �	�"	� >�.:	� إّن�محكمة�العدل�الدولية�-ي�حكم�لها،�أوضحت�أن�: 5�%

التســلح�أو�توجيــه�إنــذار�لدولــة�أخــرى�باســتخدام�القــوة،��8ُيعتOــ�Nمــن�ضــروب�ال Gديــد�باســتخدام�القــوة�اjســلحة،�وذلــك�

ية�-ي�نيكاراغوا�وضدها،�وكذلك��8يعتG��NOديدا�باستخدام�بمناسبة�نظرها�-ي�قضية��نشطة�العسكرية�وشبه�العسكر 

القــــوة�أي�اســــتعمال�أو�مباشــــرة�لحــــق�معــــ?ن،�فمــــث;�إذا�قامــــت�أي�دولــــة�مــــا�بــــإجراء�منــــاورات�-ــــي�البحــــار�فــــإن�ذلــــك�يعــــد�

  )4(.استخداما�مGHا�jبدأ�حرية�اj;حة�-ي�أعاي�البحار،�و�8يمكن�اعتباره��Gديدا�باستخدام�القوة

����	��
  A�&(���:	� 7�"/���4�) �"���"�يمكــن�اعتبــار��عمــال�التاليــة�مــن�قبيــل�ال Gديــد�: ���� %��$ ��&%���� �	%��(���) �

  :باستخدام�القوة

 .غزو�دولة�ما�Îقليم�دولة�أخرى�سواء�كان�Pقليم�الNOي�أو�البحري�أو�الجوي �-أ

أو�هـــددت�باســـتخدامها،�وهـــو�مـــا��الهجــوم�عrـــى�القـــوة�اjســـلحة�ال5ـــ�4تتواجــد�-ـــي�إقلـــيم�الدولـــة�ال5ـــ�4اســتخدمت�القـــوة�-ب

 .من�Pع;ن�الخاص�بتعريف�العدوان�01نصت�عليه�اjادة�ا

                                                           

  .273سابق،�صالرجع�اjأنطونيو�كاس?}ي،��(1)

  .93غرداين�خديجة،�مرجع�سابق،�ص�(2)

  .586،587عماد�الدين�عطا�هللا�اjحمد،�مرجع�سابق،�ص/ د�(3)

  .132،133بوراس�عبد�القادر،�مرجع�سابق،�ص(4)
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ال Gديد�باستخدام�القوة�-ي�إطار�الع;قات�الدولية�يكـون�محظـورا�إذا�ُمـوِرس�ضـد�السـ;مة�Pقليميـة�أو�»سـتق;ل��-ج

 )1(.حدةالسيا^[�4لدولة�عضو�-ي��مم�اjتحدة،�أو�جاء�مناقضا�jقاصد��مم�اjت

مـــن�ميثـــاق��مـــم�اjتحـــدة�عrـــى�اســـتخدام�القـــوة�بالفعـــل��2/4نخلـــص�إـــى�أنـــه،�لـــم�يقتصـــر�الحظـــر�الـــوارد�-ـــي�اjـــادة�

  )2(.فحسب،�ولكن�يتناول�أيضا�ال Gديد�باستخدامها

��)��
 ������	� ��2�4�� 7�"/�4�) "�"��-لقـد�خلـص�خOـNاء�اللجنـة�اjسـتقلة�اjعنيـة�بأسـلحة�الـدمار�الشـامل:  �	�

إــى�أنــه�يتعــّ?ن�عrــى�جميــع��طــراف�-ــي�معاهــدة��2006ال5ــ�4نشــرت�تقريرهــا�عــام��-"Hans Blix" "هــانز�بلــيكس"ئاســة�بر 

عــدم�»نتشــار�النــووي،�الرجــوع�إــى�»ل�}امــات��ساســية�واjتوازنــة�بشــأن�عــدم�»نتشــار�ونــزع�الســ;ح،�وال5ــ�4قطعــت�-ــي�

  .تمديد�اjعاهدة�إى�أجل�غ?�Nمسم��عند�1995إطار�اjعاهدة�وجرى�التأكيد�عل¼Gا�-ي�عام�

وعrى�جميع��طراف�-ي�معاهدة�عدم�»نتشـار�تنفيـذ�القـرار�اjتعلـق�بمبـادئ�وأهـداف�عـدم�»نتشـار�ونـزع�السـ;ح،�

والقرار�اjتعلق�بتعزيز�عملية�استعراض�معاهدة�عدم�»نتشار،�والقرار�اjتعلق�بالشرق��وسط�بوصفه�منطقة�خاليـة�

،�وعل¼Gــــا�أيضــــا�1995وويــــة�وجميـــع�أســــلحة�الــــدمار�الشـــامل��خــــرى،�ال5ــــ�4تـــم�اعتمادهــــا�جميعــــا�-ـــي�عــــام�مـــن��ســــلحة�الن

كمـا�نصــت��)3(.2000ل|ـ}ع��سـلحة�النوويـة�ال5ـ�4تـم�اعتمادهـا�-ـي�عـام�" الخطـوات�العمليـة�الـث;ث�عشـرة�"تشـجيع�تنفيـذ�

�8يمكـن�تفسـ?Nها�عrـى�أ�Gـا�تتنـاول�عrـى�أي�نحـو،��»تفاقية�الدولية�لقمع�أعمال�Pرهاب�النووي�عrى�أن�هذه�»تفاقيـة

 )4(.مسألة�مشروعية�استعمال��سلحة�النووية�أو�ال Gديد�باستعمالها�من�ِقبل�الدول 

�الدوي� �القانون �حالة �بالنظر�إى �قالت�بأنه �النووية، �بشأن��سلحة �فتواها �-ي �الدولية �العدل �محكمة ولكن

�لي �كان�ال Gديد�با£سلحة�الراهنة،�واjعطيات�ال�45بحوز�Gا، �إذا �أن�تخلص�إى�نتيجة�حاسمة�بشأن�ما س�-ي�وسعها

النووية�أو�استخدامها�مشروعا�أو�غ?�Nمشروع�-ي�ظروف�أشد�من�ظروف�الدفاع�عن�النفس�سيكون�فيه�بقاء�الدولة�

�-ي�ظروف�ا �أن�نستنتج�أن�استخدام��سلحة�النووية�يمكن�تNOيره �فقد�نضطر�إى �للخطر؛ لدفاع�عن�ذاته�معرضا

النفس�القصوى�ح��5ولو�كان�هذا�»ستخدام�يخالف�القانون�الدوي�Pنساني،�ففتوى�محكمة�العدل�الدولية�بشأن�

  )5(.�سلحة�النووية،�تو�ي�بالعودة�إى�نظرية�الحرب�العادلة

����4%�/
 (����:	� 7�"/����4�) "����"�مؤيـــد،�اختلفالفقهــاء�حـــول�هـــذه�اjســألة�بـــ?ن�رافـــض�و : �	:��&���" �	����4@��� ��	�

فالبعض�يرى�أنه��8يجوز�بنـاء�القواعـد�العسـكرية�بـدول�الغ?ـ�Nمطلقـا،�-ـي�حـ?ن�يـرى�فريـق�آخـر�العكـس،�وخاصـة�عنـدما�

يكــون�وجــود�القــوات�اjســلحة�لدولــة�أجنبيــة�-ــي�دولــة�أخــرى�برضــاء�هــذه��خ?ــNة�أو�بنــاًء�عrــى�اتفاقيــة�دوليــة�تحكــم�هــذا�

  .عربية،�سأركز�عrى�مسألة�مدى�جواز�وجود�هذه�القواعد�GÊاالتواجد،وبحكم�الخصائص�Pيديولوجية�للدول�ال

�
  :اختلف�العلماء�-ي�هذه�اjسألة�عrى�قول?ن:%"+ %*��&�� �� "�1	� "&��:	��) ���@4	��%�48� ��" 

                                                           

  .132،133نفس�اjرجع،�ص�(1)

  .242محمد�الَسعيد�الَدقاق،�مرجع�سابق،�ص/ د(2)

  .115،�ص2013ي،�مؤسسة�هنداوي�للتعليم�والثقافة،�القاهرة�بول�ويلكينسون،�الع;قات�الدولية،�ترجمة�لب��Ëعماد�ترك�(3)

-14،�اjـؤرخ�-ـي�59/290: »تفاقية�الدولية�لقمع�أعمال�Pرهاب�النووي،�قـرار�الجمعيـة�العامـة�لçمـم�اjتحـدة�رقـممن��4/2انظر�اjادة��(4)

  .06،�ص09-2005

(5)�jسلحة�اjنساني�-ي�ال|}اعات�اPي�  .62،�ص2017عاصرة،�اللجنة�الدولية�للصليب��حمر،�جنيفعمر�مكي،�القانون�الدو
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1
 E!����	� 9����	�: »ســلم?نjا�Nخيص��،يــرى�هــذا�الفريــق�عــدم�جــواز�التحــالف�مــع�غ?ــNــى�هــذا،�فإنــه��8يجــوز�ال�ــrوبنــاء�ع

  .»غ?P�Nس;مية�بتنصيب�القواعد�العسكرية�بب;د�اjسلم?ن،�وهو�قول��غلبية�من�الفقهاء�اjعاصرين�للدول 

2
 "�������D%	� 9��������	�:صــــــلحة�وامتنــــــع�jســــــلم?ن�إذا�تحققـــــت�اjيبــــــيح�بنـــــاء�القواعــــــد�العســــــكرية�للـــــدول�الغربيــــــة�بـــــب;د�ا

  )1(.ث?ن�اjعاصرينالضرر،وهذا�مقت�[��قول�من�أجاز�التحالف�مع�الكفار،وهو�قول�بعض�الباح

إّن�أكOــ�Nالقواعــد�العســكرية�مــن�حيــث�العــدد�والُعــّدة�اjنتشــرة�-ــي�العــالم�تابعــة�للو8يــات�اjتحــدة��مريكيــة،�فقــد�

عـن�طريـق�عقـد�اتفاقيـات�دوليـة،�بحجـة��1990لجأت�إى�إقامة�العديد�من�القواعد�عrى�أرا�[�4بعض�الـدول�منـذ�عـام�

لــه،�إ�8أّن�السـبب�الرئي½ــ[�4مــن�وراء�ذلـك�هــو�أن�هــذه�الـدول�تتمتــع�بمواقــع�حمايـة�هــذه�الـدول�مــن�عــدوان�قـد�تتعــرض�

إســ�Nاتيجية�وتمتلــك�ثــروات�طبيعيــة�أساســية�هائلــة،�وأن�الهــدف�الحقيقــي�مــن�إقامــة�هــذه�القواعــد�هــو�حمايــة�مصــالح�

دأ�حــق�الشــعوب�-ــي�-ــي�هــذه�الــدول�واســت|}اف�ثروا�Gــا؛�ومــن�الواضــح�أّن�وجــود�مثــل�هــذه�القــوات�ُيعــد�ان Gاكــا�jبــ) أ.م.و(

تقريـر�مصــ?Nها،�وإن�كــان�تواجـدها�قــد�تــم�عـن�طريــق�قــانوني�ظاهريـا،�إ�8أّن�الواقــع�العمrــي�أثبـت�أّن�وجــود�هــذه�القــوات�

  )2(.قد�فرض�عrى�هذه�الدول�ان Gاج�سياسة�موالية�لحماية�اjصالح��مريكية

Gــاك�لســيادة�تلــك�الــدول،�وخطــر�دائــم�Gåــدد�تعتOـ�Nالقواعــد�العســكرية�اjوجــودة�عrــى�أرا�ــ[�4دول�الغ?ــ�N-ــي�نظرنــا�ان 

تلك�الدول�وشـعوGÊا،�و-ـي�الواقـع�الـدوي�أغلـب�هـذه�القواعـد�تابعـة�للو8يـات�اjتحـدة��مريكيـة�ال5ـG��4ـدد�العـالم�بـالقوة�

اjســـلحة،�وتفـــرض�عليـــه�سياســـ Gا�PمNOياليـــة،�وتوجـــد�القواعـــد�العســـكرية�-ـــي�مختلـــف�بقـــاع�العـــالم،�-ـــي�الـــدول�العربيـــة�

  .;مية�و-ي�غ?Nها�من�الدول�الغربيةوPس

�
���@��4�	� ����@��%�� ?����:	�� "��&��:	� ����أثنــاء�حــرب�الخلــيج�الثانية،تواجــد�بدولــة�:�� 7��3	��� ��"	��1���%" (

�F15وطـــــائرات��،جنـــــدي،�معظمهـــــم�مـــــن�ســـــ;ح�الجـــــو�9000جنـــــدي،�و-ـــــي�اjملكـــــة�العربيـــــة�الســـــعودية�140000الكويـــــت�

 و-ـي�البحـرين�،F16وF15جنـدي�-ـي�قاعـدة�السـيلية��وطـائرات��8000-ي�قطر��أوكس�وطائرات�التموين؛�ويوجد�،F16و

جنـــدي��3000جنـــدي،�و-ـــي�عمـــان��1200جنـــدي�مـــن�البحريـــة�-ـــي�قيـــادة��ســـطول�الخـــامس،�و-ـــي�دولـــة�Pمـــارات� 5000

ن�ســ;ح�جنــدي�مــ�48000والعديــد�مــن�الطــائرات�اjقاتلــة�والقاذفــة،�باÎضــافة�إــى�هــذا�التعــداد،�يوجــد�-ــي�ميــاه�الخلــيج�

و�8زالــت�هــذه�القــوات�) 3(ســفينة�عائمــة،�26باÎضــافة�إــى��،طــائرة�80البحريــة�-ــي�ســتة�حــام;ت�طــائرات�تحمــل�كــل�مGHــا�

  .متواجدة�إى�اليوم�بأعداد�مختلفة�GÊذه�الدول�العربية

اjعلنة�دولة�من�دول�العالم،�تتمثل�مهامها��130قاعدة�عسكرية�-ي�أك�NÞمن�750وتحتفظ�القوات��م?Nكية�بنحو�

تحـت�" حفـظ�السـ;م"-ي�القيام�بالواجبات�العسكرية�اjباشرة�أو�أعمال�الـدعم�وPسـناد�اللوجسـ�45أو�القيـام�بعمليـات�

وخــ;ل�العقــدين��خ?ــNين،�كســبت�القــّوات��م?Nكيــة�قواعــَد�عســكرّية�أكÞــ�Nمــن�أّي�وقــت�م�ــ[��-ــي�. مظلــة��مــم�اjتحــدة

                                                           

�ح;ف�العســــكرية�والسياســــية�اjعاصــــرة�و¤ثــــار�اjرتبــــة�عل¼Gــــا،�دراســــة�فقهيــــة�مقارنــــة،�دار�اليســــر،�هشــــام�محمــــد�ســــعيد�آل�بــــرغش،/د(1)

  .910،911،�ص2013القاهرة�

  .111،�ص2009الثقافة�للنشر�والتوزيع،�عمان،��ردن��سهيل�حس?ن�الفت;وي،�Pرهاب�الدوي�وشرعية�اjقاومة،�دار / د�(2)

  

،�مـذكرة�2003عابر�نجـوى،�الحـرب�الوقائيـة�-ـي�العقيـدة�Pسـ�Nاتجية�للو8يـات�اjتحـدة��مريكيـة،�دراسـة�حالـة�الحـرب�عrـى�العـراق�عـام�(3)

 ). ص.ر.د(،�2011) 3(ماجست?N،�كلية�العلوم�السياسية�وPع;م،�جامعة�الجزائر
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ة��مريكيـة�تملــك�قواعــد�عســكرية�دائمــة�-ــي�كوريـا�الجنوبيــة،�و-ــي�و-ــي�غــرب�أوروبــا،�فــ;�تــزال�الو8يــات�اjتحــد)  1(التـاريخ،

  .و-ي�نيج?Nيا�و-ي�مناطق�عديدة�من�العالم�)2(وهناك�وجود�عسكري�-ي�وسط�آسيا�و-ي�الصومال،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  ، DgA2Ehhttps://bit.ly/2: من�اjوقع�Pلك�Nوني،�دولة�130قاعدة�-ي��750 ،عد�العسكرية��مريكية�-ي�العالمالقوا)1(

  .2019-06- 17: تاريخ�»ط;ع

(2)jسلحة،�دار�اjنساني�ودوره�-ي�حماية�ضحايا�ال|}اعات�اPي�  .93،�صGH2009ل�اللبناني،�ب?Nوت�رنا�أحمد�حجازي،�القانون�الدو
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 خ�صةالفصل
ن�أهمية�دور�القوة�كوسيلة�مادية�-ي�ميدان�الحروب�سواء�فيما�يتعلق�بأسباGÊا�أو�آثارها،�µي�التعب?�Nالفريد�ع إّن 

هذه�اjشكلة،�واقتصر�دوره�عrى�مسايرة�الواقع�الدوي�وعrى�وضع��19لالع;قات�الدولية،�ولذلك�لم�يعالج�فقه�القرن�ا

ولكـــن�بعــد�الحـــرب�العاjيـــة�الثانيــة،�تـــم�»تفـــاق�عrـــى�. القواعــد�ال5ـــ�4تـــنظم�»لتجــاء�إـــى�اســـتخدام�صــور�القـــوة�اjختلفـــة

  .ريم�استخدام�القوة�اjسلحة�وال Gديد�GÊا�-ي�الع;قات�الدوليةتح

  :وكخ;صة�لهذا�الفصل،�يمكن�القول�بأّن 

رغــم�تكــريس�اjجتمــع�الــدوي�قواعــد�قانونيــة�دوليــة�تحظــر�اللجــوء�إــى�اســتخدام�القــوة�أو�ال Gديــد�باســتخدامها،�بقيــت��-

  .هذا�ال|}اعات�والحروب�µي�أبرز�سمات�اjجتمع�الدوي�إى�يومنا

  .نظرية�الحرب�العادلة�-ي�عهد�القانون�الدوي�التقليدي�كانت�تبيح�إع;ن�الحرب�وتعتNOها�مشروعة�-

  .الحرب�اjشروعة�µي�الحرب��الدفاعية�رّدا�عrى�اعتداء�وقع�بالفعل�-

  .و�من�الجما�ي الحرب�العادلة�-ي�القانون�الدوي�اjعاصر�تنحصر�-ي�الدفاع�الشر�ي�-

  .ال|}اعات�الدولية�بالطرق�السلمية�قبل�اللجوء�إى�الحرب�من�أجل�حفظ�السلم�و�منواجب�تسوية��-

  .»ل�}ام�بقواعد�القانون�الدوي�Pنساني،�واجٌب�عrى��طراف�اjتحاربة�-

  .استعمال�الشركات�العسكرية�الخاصة�-ي�ال|}اعات�اjسلحة�غ?�Nمشروع،�ف�4áشركات�مرتزقة�-

  .لدولية�عن��فعال�غ?�Nاjشروعة�للشركات�العسكرية�الخاصةوجوب�تحمل�اjسؤولية�ا�-

الحد�من�إنتاج��سلحة�النووية�وال Gديد�GÊا،�واجب�يمليه�الضم?P�Nنساني�والقواعد�القانونيـة�الدوليـة،�وهـو�واجـب��-

  .عrى�اjجتمع�الدوي�دون�استثناء�£ي�دولة،�وخاصة�الدول�الكNOى�ال�45تمتلك�هذه��سلحة

ال�ــNخيص�للــدول�الغربيــة�لبنــاء�القواعــد�العســكرية�-ــي�الــدول��خــرى،�وخاصــة�الــدول�العربيــة،�ويجــب�أن�يكــون�عــدم��-

  .  من�أهم�اjسائل�ال�45تركز�عل¼Gا�أنظمة�هذه�الدول�£�Gا�تتعارض�مع�مبدأ�السيادة

  .لدول�العربيةواجب�التعاون�Pقليم�4فيما�ب?ن�الدول�لحل�ال|}اعات،�وتفعيل�هذه�¤لية�خاصة�ب?ن�ا�-
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  الفصـــل�الثـاني

رات�الشرعية�Rستخدام�القوة�ا�سلحة  ا��ّ-ِ
اختلف�الفقه�الدوي�حول�»ستثناءات�الواردة�عrى�مبدأ�حظر�استخدام�القـوة�-ـي�القـانون�الـدوي�العـام،�فهنـاك�

ك�من�يرى�بـأن�»سـتثناءات�لـم�تـرد�-ـي�من�يرى�بأن�»ستثناءات�واردة�-ي�ميثاق��مم�اjتحدة�عrى�سبيل�الحصر،�وهنا

مـن�اjيثـاق؛�ويوجـد�فريـق�آخـر�يـرى�بأنـه��2/4ميثاق�منظمة��مم�اjتحدة،�ولكGHا�تظهر�باjخالفة�للحظر�الوارد�-ي�اjـادة�

هنــاك�اســتثناءات�أظهر�Gــا�التطــورات�الحديثــة�-ــي�الع;قــات�الدوليــة،�مGHــا�جــواز�اســتخدام�القــوة�بحجــة�الــدفاع�الوقــائي�

  . لنفسعن�ا

ويعتOـــ�Nالـــدفاع�الشــــر�ي�الفـــردي�والجمـــا�ي�مــــن�»ســـتثناءات�الـــواردة�عrــــى�مبـــدأ�حظـــر�اســــتخدام�القـــوة�أو�ال Gديــــد�

مــن�ميثــاق�منظمــة��مــم�اjتحــدة،�أضــف�إــى�هــذا�جــواز��51باســتخدامها�-ــي�الع;قــات�الدوليــة،�وذلــك�وفقــا�لــنص�اjــادة�

اjستعَمرة،�وهذا�ما�سنتعرض�لـه�بالتفصـيل�-ـي�اjبحـث��ول��استخدام�القوة�اjسلحة�من�أجل�تقرير�اjص?�Nللشعوب

  .والثاني�من�هذا�الفصل

سنتطرق�-ي�اjبحث��ول�إى�تبيان�مفهوم�الدفاع�الشر�ي�-ي�القانون�الدوي�العام،�والحا8ت�اjشاGÊة�له،�ثّم�

بّينا�الواقع�العمrي�لنظام��من��نعرج�عrى�موضوع��من�الجما�ي،�سنقوم�بتبيان�ترتيباته�-ي�عهد�عصبة��مم،�كما

�تكاد�تكون�مفّصلة�-ي�ميثاق�منظمة��مم�اjتحدة،�
ً
منا�بدراسة�هذا�اjوضوع�دراسة

ُ
الجما�ي�خ;ل�هذه�الِحْقَبة؛�وق

�موضوع�استعمال� �ثم�تناولنا �-ي�حفظ��من�والسلم�الّدولي?ن، �كل�من�مجلس��من�واjنظمات�Pقليمية يليه�دور

  .من�ميثاق��مم�اjتحدة�53،107لماّدت?ن�القّوة�طبقا�ل

أما�-ي�اjبحث�الثاني�من�هذا�الفصل،�فسنتناول�مسألة�الكفاح�اjسلح�من�أجل�تقرير�اjص?N،�سنتطرق�فيه�إى�

تبيان�مفهوم�تقرير�اjص?N،�ومدى�مشروعية�الكفاح�اjسلح�من�أجل�تقرير�مص?�Nالشعوب�ال�45ما�زالت�ترزح�تحت�

�»ستعمار؛ �الفلسطينية��سيطرة �القضية �خاصة �بتقرير�اjص?�Nللشعوب�اjستعَمرة، �العالقة �القضايا ثم�نذكر�أهم

عيق�هذه�الشعوب�من�أجل�تقرير�مص?Nها،�وال�45تتمثل�خاصة�-ي�
ُ
�ت والصحراء�الغربية،�مع�تبيان�أهم�اjسائل�ال45

  .»زدواجية�-ي�التعامل�الدوي�والخلط�ب?ن�Pرهاب�واjقاومة�اjسلحة
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 ا�بحـث�mول 

  الدفاع�الشر½ي��ي�القانون�الدو»ي�العام�
�عrى�قاعدة�حظر�استخدام�القوة�العسكرية�-ي�

ً
ُيعت�NOحق�الدفاع�الشر�ي�-ي�إطار�القانون�الدوي�استثناًء�جوهريا

نحـو،��8يمكـن�الع;قات�الدولية،�وتم�النص�عليه�-ي�العديد�من�القواعد�القانونية،�ولعل�ظهور�هذا�الحق�عrى�هذا�ال

اعتبــاره�مــن�الحقــوق�الطبيعيــة�ال5ــ�8�4تحتــاج�إــى�إقرارهــا�-ــي�معاهــدة�دوليــة�أو�ميثــاق�منظمــة�دوليــة،�ولكــن�الــنص�عrــى�

مة�8ستخدامه،�ويسّد�الطريق�أمام� ِ
ّ
هذا�الحق�-ي�معاهدة�أو�-ي�ميثاق�منظمة�دولية�من�شأنه�أن�يضع�الضوابط�اjنظ

مــة�8ســتخدام�القــوة�العســكرية�وفقــا�jــا�يخــدم�مصــالحها؛تفســ?Nات�وتــأوي;ت�بعــض�الــدول�للقواعــ ِ
ّ
مــن�)1(د�الدوليــة�اjنظ

،�ثــــم��مــــن�)اjطلــــب��ول (هــــذا�اjنطلــــق،�ســــأتطرق�-ــــي�هــــذا�اjبحــــث�إــــى�مفهــــوم�الــــدفاع�الشــــر�ي�-ــــي�القــــانون�الــــدوي�-ــــي�

 ).اjطلب�الثاني(الجما�ي�-ي

 ا�طلــب�mول�

  مفهوم�الدفاع�الشر½ي��ي�القانون�الدو»ي
�اســـتثنائيا�عrـــى�النظـــام�العـــام�الـــذي�يحكـــم�

ً
إّن�الـــدفاع�الشـــر�ي�عـــن�الـــنفس�-ـــي�القـــانون�الجنـــائي�الـــدوي،�يشـــكل�تـــدب?Nا

�هــو�ذات�الحــق�الــذي�يمارســه�الفــرد�-ــي�القــانون�الجنــائي�الــداخrي،�
ً
الع;قــات�الدوليــة،�وإّن�الدولــة�ال5ــ�4تمارســه،�تمــارس�حقــا

�القــــانون?ن�الــــدوي�والــــداخrي؛�فهــــذا�الحــــق�يخــــّول�للدولــــة�خــــرق�قاعــــدة�مــــن�وبــــذلك�تكــــون�طبيعــــة�هــــذا�الحــــق�متماثلــــة�-ــــي�كــــ; 

  )2(.2/4القواعد�القانونية�الدولية�¤مرة،�وµي�قاعدة�منع�استخدام�القوة�-ي�الع;قات�الدولية�الواردة�-ي�اjادة�

���� ���	�
 �&�*	� ��!"	�) "��:%	�  
�بــــه�منــــذ�العصــــور��وــــى�إّن�جميــــع�الــــنظم�القانونيــــة�تع�ــــNف�بحــــق�الــــدفاع�الشــــر�

ٌ
ي،�حيــــث�أّن�هــــذا�الحــــق�مع�ــــNف

؛�)-ــي�ظــل�ميثــاق��مــم�اjتحــدة(لوجــود�Pنســان�عrــى��رض،�وبقــي�هــذا�الحــق�ومــا�زال�-ــي�ظــل�التنظــيم�الــدوي�الحــديث�

ويعت�NOهذا�الحق�من�الحقوق��صلية�للحق�-ي�البقاء،�واjحافظة�عrـى�الـنفس،�وهـذا�مـا�يجعـل�اسـتخدام�القـوة�دفاعـا�

فما�) 3(عن�النفس�مشروعا،�سواًء�-ي�ظل�التشريعات�الداخلية�للدول،�أو�-ي�ظل�التنظيم�الدوي�ضد�أي�دولة�معتدية؛

  اjقصود�بالدفاع�الشر�ي�من�منظور�القانون�الدوي؟وما�µي�أسسه؟�وما�هو�موقف�القانون�الدوي�منه؟

���
 �&�*	� ��!"	� �جانـب�مـن�الفقـه�الـدفاع�ال: ����
ُ
شـر�ي�بأّنـه�إحـدى�صـور�أسـباب�Pباحـة�-ـي�القـانون�ُيعـّرِف

ره�القانون�الدوي�£حد�أعضاء�الجماعـة�الدوليـة،�يتمثـل�-ـي�اسـتخدام�القـوة�لصـد�عـدوان�مسـلح،� الدوي،�وهو�حق�يقّرِ

�مـــع�قـــْدره،�عrـــى�أن�يتوقـــف�عنـــدما�يتخـــذ�مجلـــس��مـــن�التـــداب?�Nال;زمـــة�لحفـــظ�
ً
�لدرئـــه�ومتناســـبا

ً
بشـــرط�أن�يكـــون�8زمـــا

وُيعت�NOالدفاع�الشر�ي�الفردي�والجمـا�ي�مـن�»سـتثناءات�الـواردة�عrـى��)4(.لم�و�من�الدولي?ن�وإعاد�Gما�إى�نصاGÊماالس

  )5(.من�اjيثاق�51مبدأ�حظر�استخدام�القوة�أو�ال Gديد�باستخدامها�-ي�الع;قات�الدولية،�وذلك�وفقا�لنص�اjادة�

                                                           

   .206أحمد�تمار،�مرجع�سابق،�ص�(1)

  .43محمود�خلف�الجبوري،�مرجع�سابق،�ص�،عبد�العزيز�رمضان�الخطابي/ د�(2)

  .62نايف�حامد�العليمات،�مرجع�سابق،�ص/ د�(3)

  .146بوراس�عبد�القادر،�مرجع�سابق،�ص�(4)

  .103ق،�صماهر�عبد�اjنعم�أبو�يونس،�مرجع�ساب/ د(5)
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�����
 �%�48� ;:�	� �! �دفاع�الشر�ي�-ي�الفقه�Pس;مي،�موجود�ليس�لكونه�حقا�فقط،�بـل�ال:�	"!�� �	*�&

،�وقــد�عــّرف�الفقــه�Pســ;مي�حــق�الــدفاع�الشــر�ي�بمصــطلح�
ً
،�ورّتــب�jمارســة�هــذا�الحــق�"دفــع�الصــائل" باعتبــاره�واجبــا

�تــــؤدي�الغــــرض�مــــن�إقــــراره،�ثــــم�وّســــع�الفقــــه�Pســــ;مي�مــــن�مــــدلو8ت�اللفــــظ�-ــــي�الــــدفاع�الشــــر�ي�ع
ً
rــــى�ضــــوابط�وشــــروطا

�للجهــــاد،�باعتبــــار�أن�القاعــــدة�ال5ــــ�4أرســـ Gا�الُســــّنة�الشــــريفة�تــــنص�عrــــى�وجــــوب�
ً
مســـتوى�الدولــــة�وجعــــل�مــــن�ذلــــك�مـــدخ;

الجهاد�كلما�احُتّل�ِش�NٌOْمن�أرض�اjسلم?ن،�أي�وجوب�العمـل�العسـكري�اjضـاد�-ـي�مواجهـة�أّي�أعمـال�عدائيـة�تقـع�عrـى�

ي�-ـــي�القـــرآن�الكـــريم�-ـــي�قولـــه�تعـــاى�﴿�فمـــن�اعتـــدى�علـــيكم�فاعتـــدوا�ولقـــد�ورد�مبـــدأ�الـــدفاع�الشـــر�) 1(.أّي�أرض�إســـ;مية

 )2(.عليه�بمثل�ما�اعتدى�عليكم�واتقوا�هللا�واعلموا�أن�هللا�مع�اjتق?ن﴾

��	��
 �	�"	� $���:	� �! �&�*	� ��!"	� G�4� :أساس�حق�الدفاع�الشر�ي�ت�}عمه�ث;ث�نظريات�تتمثل�-ي :  

�
���&�	�) �"1�� ��2�،�ومفادها�أن�هناك�مصلحة�جديرة�"lefer" "لوفار" من�أهم�أنصارها�الفقيه��:�-��� �	%

بالرعايــة�للُمــدافع�الــذي�وقــع�عليــه�العــدوان،�وµــي�ُمقــّررة�-ــي�القــانون�الــدوي�بالقيــاس�عrــى�اjصــلحة�اjقــّررة�-ــي�القــانون�

زع�عل¼Gـا،�غ?ـ�Nأن�مصـلحة�الدولـة�اjعتـَدى�الداخrي؛�والقانون�الجنائي�الدوي�يرتكـز�عrـى�فكـرة�اjوازنـة�بـ?ن�اjصـالح�اjتنـا

عل¼Gا�أجـدر�بالرعايـة�مـن�مصـلحة�الـدول�اjعتديـة�للمجتمـع�الـدوي�بأسـره،�مـن�أجـل�إقامـة�العـدل�الـدوي�وإعـادة�اح�ـNام�

  ) 3(.سيادة�القواعد�القانونية

�
" stowell" "ول سـتا"مـن�أنصـار�هـذه�النظريـة�كـل�مـن�الفقيـه�:�-��� �	%��!-� &� 02	724 ���%�$ �	�"�	��$ 

،�ومفــاد�هـذه�النظريــة�أن�الحـق�-ــي�الـدفاع�الشــر�ي�يجـد�ســنده�"lauterpacht" "لــوتر�باخـت"و" redslob" "راد�سـلوب"و

ولكـــــن�هـــــذه��)4(عrــــى�عـــــاتق�الــــدول�اjحافظـــــة�عrـــــى�الســــلم�و�مـــــن�الـــــدولي?ن،�أو�مــــا�يســـــم��بواجــــب�الـــــدفاع�عـــــن�القــــانون،

جـــــت�بـــــالرفض�£�Gـــــا�تفـــــتح�البـــــاب� عrـــــى�مصـــــراعيه�للـــــدول�للتلـــــويح�باســـــتخدام�القـــــوة�والتـــــدخل�-ـــــي�الشـــــؤون�النظريـــــة،�ُتّوِ

رة�تصرفها�عrى�أساس�الدفاع�الشر�ي ِNّO5(.الداخلية�للدول��خرى،�ُم(  

'
�@���*%	� ��2�ـس�الحـق�-ـي�الـدفاع�الشـر�ي�عrـى�أسـاس�" bowett" "بـاوت" وي�}عمهـا�الفقيـه:�-��� �	% ،�وُتؤّسِ

بمعËـــ��أن�يكــون�للدولـــة�ممارســـة�الحــق�-ـــي�الـــدفاع�الشــر�ي�جماعيـــا�مادامـــت�µـــي��الحــق�الثابـــت�للـــدول�فــرادى�وجماعيـــا،

تملـــك�ممارســـته�فرديـــا،�وأن�يكـــون�لكـــل�دولـــة�مشـــاركة�-ـــي�أعمـــال�الـــدفاع�الجمـــا�ي�مصـــلحة�مشـــ�Nكة�مـــع�الـــدول��خـــرى�

  )6(.اjشاِركة�-ي�أعمال�الدفاع،�وهو�ما�ُيع�NOَعنه�باjصلحة�العامة�للمحافظة�عrى�السلم�الدوي

��)��
 9"��2:�	� �	�"�	� $����:	� ��! ��8يمكـن�للباحـث�قبـل�عهـد�عصـبة��مـم�ودخـول�القـانون�: �	"!�� �	*�&

الـــدوي�مرحلــــة�التنظـــيم�الشــــامل�-ـــي�أعقــــاب�الحـــرب�العاjيــــة��وــــى�أن�يبحـــث�عــــن�تعريـــف�للــــدفاع�الشـــر�ي�-ــــي�القــــانون�

                                                           

،�مــذكرة�ماجســت?N،�كليــة�)حالــة�ال|ــ}اع�الفلســطيP�4Ëســرائيrي(ممــدوح�محمــد�يوســف�عي½ــ[�،�حــق�الــدفاع�الشــر�ي�-ــي�القــانون�الــدوي،�(1)

  .29،�ص2013-2012الحقوق،�جامعة�الشرق��وسط،�عمان،��ردن�

  . 194¤ية�،�سورة�البقرة�(2)

  .15،�ص2011-2010) 1(دوي�الجنائي،�مذكرة�ماجست?N،�كلية�الحقوق،�جامعة�الجزائرعكيك�عن�N،��فعال�اNOjرة�-ي�القانون�ال�(3)

مـذكرة�ماجسـت?N،�كليـة�،�آيت�عي½[��رابح،�استخدام�القوة�-ي�منظور��مم�اjتحـدة�بـ?ن�النظريـة�والتطبيـق�-ـي�ظـل�النظـام�الدوليالجديـد(4)

 .42،�ص2013 ،�الجزائرالحقوق،�جامعة�سعد�دحلب�البليدة

 .16عن�N،�اjرجع�السابق،�ص�عكيك(5)

 .16نفس�اjرجع،�ص�(6)
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كمفهــــوم�الحــــرب�العادلــــة�ومفهــــوم�اللجــــوء�إــــى�الــــدوي،�وذلــــك�8خــــت;ط�هــــذا�الحــــق�بعــــدة�مفــــاهيم�واســــعة�وفضفاضــــة،�

الحـــرب،�ومفهـــوم�اjســـاعدة�الذاتيـــة،�ومـــا�يحتويـــه�كـــل�مفهـــوم�مـــن�تنويعـــات�يضـــيع�معهـــا�إمكانيـــة�إيجـــاد�مفهـــوم�مســـتقل�

  )1(.ومحدد�للدفاع�الشر�ي�عن�النفس

الشــر�ي�منــذ�زمــن��إّن�النظــام�القــانوني�الــدوي�مثلــه�-ــي�ذلــك�مثــل�الــنظم�القانونيــة��خــرى،�يع�ــNف�بفكــرة�الــدفاع

الخاصــة�بحقــوق�وواجبــات�الــدول��1907مــن�اتفاقيــات�8هــاي�لعــام��05طويــل،�حيــث�نــص�عrــى�هــذا��مــر�-ــي�»تفاقيــة�

�8يكمن�أن�ُيعّد�عم;�من�أعمـال�القتـال�"مGHا�أنه��10و�شخاص�اjحايدين�-ي�حالة�حصول�حرب،�فقد�جاء�-ي�اjادة�

  )2(".و�كان�متضمنا�استعمال�القوة�لدفع�»عتداء�عrى�حيادهاالفعل�الذي�تأتيه�الدولة�اjحايدة،�ول

  :لقد�اع�Nف�القانون�الدوي�التقليدي�بحق�الدفاع�الشر�ي�وبّ?ن�مNّOراته،�وهذا�ما�سنبّينه�-ي�النقطت?ن�التاليت?ن

�
 7%�� �)�& "�& �! �مـم،�إّن�حق�الدفاع�الشر�ي�كان�مع�Nفا�بـه�أيضـا�-ـي�ظـل�عهـد�عصـبة�� :�	"!�� �	*�&

حيث�أن�بدء�الحرب�طبقا�له��8ينفي�اللجوء�إى�هذا�الحق�عند�حصول�اعتداء،�وإن�كان�العهد�لم�َيِرد�به�نص�صريح�

عrــى�هــذا�الحــق�-ــي�اjــادة��1924وقــد�نــص�بعــد�ذلــك�بروتوكــول�جنيــف�لعــام�. مــن�ميثــاق��مــم�اjتحــدة�51كــنص�اjــادة�

عة�تعاهدت" ،�وال�45جاء�ف¼Gا�02 ِ
ّ
عrى�أ�Gا�سوف�لـن�تلجـأ�إـى�الحـرب�كوسـيلة�لفـض�اjنازعـات�بـأي�حـال��إّن�الدول�اjوق

  ".إ�8-ي�حالة�مقاومة�أعمال�العدوان

،�حـق��ُمع�ـNف�بـه�للـدول،�لـذلك�لـم�تكــن�1928لعـام�" كيلــوغ�-بريـان"لقـد�كـان�الـدفاع�الشـر�ي�وقـت�تحريـر�ميثـاق��

�أّن�غالبية�ال
ّ
عة�عليه،�قد�ذكـرت�-ـي�إجابا�Gـا�الخاصـة�هناك�حاجة�للنص�عليه�عند�مراجعة�ذلك�اjيثاق،�إ8 ِ

ّ
دول�اjوق

  )3(".بأن�هذا�اjيثاق��8ُيقّيد�حق�الدفاع�الشر�ي�عن�النفس" بالتصديق�عrى�اjيثاق

�
 9"�2:�	� �	�"	� $���:	� �! �&�*	� ��!"	� ?�� A�)% :ل�الدولة� لقد�كان�فقه�القانون�الدوي�التقليدي�يخّوِ

  : �حوال�الخمسة�التالية�استخدام�حق�الدفاع�الشر�ي�-ي

  .الدفاع�عن�إقليم�الدولة،�ورعاي Gا�-ي�حالة�الخطر�الداهم�والعاجل�-1

ع�Nف�GÊا�-2
ُ
jاستيفاء�الحقوق�القانونية�ا.  

  .منع�اjخالفات�الخط?Nة�للقواعد�القانونية�-3

  .تنفيذ�»ل�}امات�التعاقدية�-4

 )4(.دولةفرض�النظام�واjحافظة�عrى��من�داخل�إقليم�ال�-5

���4%�/
 ("����%	� 7��%�� ���%-�% B�����% ���! �إّن�»سـتثناء�الوحيــد�والصـريح�عrــى�مبـدأ�اســتخدام�: �	��"!�� �	*���&

  :القوة�اjسلحة�-ي�ميثاق�منظمة��مم�اjتحدة،�هو�الدفاع�الشر�ي�عن�النفس�الفردي�والجما�ي،�فقد�نص�اjيثاق�عrى�أنه

ص�الحق�الطبي·ي�للدول،�فرادى�أو�جماعات�-ي�الدفاع�عن�أنفسهم،�إذا�ليس�-ي�هذا�اjيثاق�ما�ُيضِعف�أو�ُينقِ " 

اعتــدت�قــوة�مســلحة�عrــى�أحــد�أعضــاء��مــم�اjتحــدة،�وذلــك�إــى�أن�يتخــذ�مجلــس��مــن�التــداب?�Nال;زمــة�لحفــظ�الســلم�
                                                           

  .40عبد�العزيز�رمضان�الخطابي،�محمود�خلف�الجبوري،�مرجع�سابق،�ص/ د�(1)

،�09محمـــد�يـــونس�الصـــائغ،�حـــق�الـــدفاع�الشـــر�ي�وإباحـــة�اســـتخدام�القـــوة�-ـــي�الع;قـــات�الدوليـــة،�مجلـــة�الرافـــدين�للحقـــوق،�اjجلـــد�/ د�(2)

  .180،�ص2007راق،�الع34،�العدد�12السنة�

  .181اjرجع،�ص�نفس(3)

بـــــــن�عـــــــامر�تون½ـــــــ[4،�اjســـــــؤولية�الدوليـــــــة،�العمـــــــل�الـــــــدوي�غ?ـــــــ�Nاjشـــــــروع�كأســـــــاس�jســـــــؤولية�الدولـــــــة�الدوليـــــــة،�منشـــــــورات�دحلـــــــب،�/ د�(4)

  .273،�ص1995الجزائر



 ذرائع�استخدام�القوّ 
ّ
 تــوري�يخلــف. د                                                     ةوليّ ي�الع�قات�الّد ��حةة�ا�سل

  

           برلين – المانيا/  وا�قتصادية والسياسية ا�ستراتيجية للدراسات العربي مقراطيالدي المركز داراتإص

 Page 72 

  

 

jــى�اــُغ�إ
َّ
جلــس�فــورا،�و�8تـــؤثر�و�مــن�الــدولي?ن،�والتــداب?�Nال5ــ�4اتخــذها��عضـــاء�اســتعما�8لحــق�الــدفاع�عــن�الـــنفس،�ُتبل

مـن�الحـق�-ـي�أن��-بمقت�[��سلطته�ومسؤولياته�اjستمدة�من�أحكام�هذا�اjيثـاق�-تلك�التداب?�Nبأّي�حال�فيما�للمجلس

  )1(".يتخذ�-ي�أّي�وقت�ما�يراه�ضروري�لحفظ�السلم�و�من�الدولي?ن�أو�إعاد�Gما�إى�نصاGÊما

����	� ���	�
 �&�*	� ��!A"	� ���* 

�قانونيــا�مســتق;،�قبــل�إنشــاء�� 
ً
مــم�اjتحــدة�لــم�يكــن�باÎمكــان�الحــديث�عــن�حــق�الــدفاع�الشــر�ي�باعتبــاره�مفهومــا

مه�العرف،�وبالرجوع�إى�نص�اjادة�
ُ
من�ميثاق�منظمة��مـم�اjتحـدة،��51ولكن�كان�مفهوما�أخ;قيا�واسع�النطاق�يحك

همــا�وقــوع�عـــدوان�عrــى�الدولـــة،�وفعــل�الـــدفاع�نجــد�أ�Gــا�اشـــ�Nطت�لقيــام�حالـــة�الــدفاع�الشــر�ي�تـــوافر�ركنــ?ن�أساســـي?ن،�

;حـظ�أن�هـذين�الـركن?ن�سـبق�وأن�اسـتقّر�عل¼Gمـا�العـرف�-ـي�حـادث�4ْ5السـفينت?ن�
ُ
jعنه�لـرد�هـذا�العـدوان؛�وا��Ëالذي��8غ

 )2(.1873وفرجينيا�عام��1837عام" الكارول?ن"

�مم�اjتحـدة،�فـإّن�شـروط�الـدفاع��من�ميثاق�51و-ي�ضوء�ما�استقر�عليه�العرف�الدوي،�وما�نصت�عليه�اjادة�

 )3(.الشر�ي�تنقسم�إى�قسم?ن،�شروط�تتعلق�بفعل�العدوان،�وشروط�تتعلق�بفعل�الدفاع

��� 
 ��!"	� B�	 J*�%	����"�	�) B2��� ���*:يrتتمثل�هذه�الشروط�فيما�ي: 

العدوانية�ال�45تس Gدف�حق�الس;مة��أن�يِرَد�العدوان�اjسلح�عrى�أحد�الحقوق�الجوهرية�للدولة،�ومن�بيGHا��عمال�-أ

 .Pقليمية،�وحق�السيادة�الوطنية،�وحق�»ستق;ل�الوط4Ë،�وحق�الشعوب�-ي�تقرير�مص?Nها

بعُد�الدفاُع�الوقائيُّ �-ب
َ
تِه�بعُد،�و-ي�هذا�الصدد�ُيْست

ْ
راد�رده�أو�دفعه�حا8؛�بمع��Ëأّنه�قام�ولم�ين

ُ
jوجوب�أن�يكون�العدوان�ا. 

العـــدوان�مســـلحا؛�ويقصـــد�با8عتـــداء�اjســـلح�تحريـــك�الجيـــوش،�الغـــزو،�الَقْنَبلـــة�أو�الحصـــار،�أو�كـــل��شـــرط�أن�يكـــون �-ج

 )4(.عمل�ُيستعمُل�فيه�الس;ح�بصفة�غ?�Nشرعية

�������
 ��!"��	� B���) B��2��� �����*:�،ــا�وتمنعهــا�مــن�تجــاوز�الــدفاع�الشــر�يG¼عتــَدى�عل
ُ
jشــروطا�تقيــد�الدولــة�ا�NــOعت

ُ
ت

 : وتتمثل�فيما�يrي

ط�اللزوم،�وُيْقَصُد�به�أن�يكون�عمل�الدفاع�اjوجه�لرد�العـدوان�هـو�الوسـيلة�الوحيـدة�لصـد�العـدوان،�و�8يمكـن�شر �-أ

 .أن�تلجأ�الدولة�إى�وسائل�أخرى�مشروعة�لنيل�حقوقها

أن�ُيوجــه�الــدفاع�إــى�ذات�مصــدر�العــدوان،�و�8يتعــدى�ذلــك�إــى�جهــة�أخــرى،�بمعËــ��أّنــه��8يجــوز�أن�تعتــدي�الــدول��-ب

�عrى�نفس�الدولة�اjعتديةا
ّ
 .jعتدى�عل¼Gا،�إ8

شرط�التناسب،�والذي�يع�4Ëأن�تكون�القوة�اjبذولـة�للـرد�عrـى�العـدوان�متناسـبة�معـه�بالقـدر�الكـا-ي�والضـروري�دون�مبالغـة��-ج

،�إذا�ما�ثبت�تحقق�الق
ً
�دولية

ً
ُل�جريمة ِ

ّ
 )5(.صد�الجنائيأو�تجاوز�بما�يكفل�رد�العدوان،�وإّن�كّل�تجاوز�لحق�الدفاع�ُيشك

الع;قـة�بـ?ن�العـدوان�واسـتخدام�"  3314من�قرار�الجمعية�العامة�لçمم�اjتحدة�رقـم�" 06فلقد�أوضحت�اjادة�

�8ستخدام�القّوة�دفاعا�عن�النفس�وفق�الشروط�
ً
�عن�النفس،�حيث�نّصت�عrى�أن�العدوان�يكون�ُمNّOرا

ً
القّوة�دفاعا

                                                           

  .من�ميثاق�منظمة��مم�اjتحدة�51انظر�اjادة��(1)

عrـــي�يوســف�الشــكري،�Pرهــاب�الــدوي�-ــي�ظـــل�النظــام�العــالم�4الجديــد،�إي�ــNاك�للنشــر�والطبـــع�/ د: ل;طــ;ع�عrــى�وقــائع�الحــادثت?ن،�أنظــر(2)

  .132،�ص2007والتوزيع،�القاهرة�

  .132،133نفس�اjرجع،�ص�(3)

  .146،147بوراس�عبد�القادر،�مرجع�سابق،�ص�(4)

  .147،148نفس�اjرجع،�ص�(5)
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�إذا�كـان�51دة�ال�45وضعها�ميثاق��مم�اjتحدة�-ي�اjا
ّ
،�وهذا�يع�4Ëأّنـه��8يجـوز�اسـتخدام�القـّوة�دفاعـا�عـن�الـنفس�إ8

ْعتـــَدى�عل¼Gـــا�عـــدوانا�مســـلحا
ُ
jملَزمـــة�)1.(العـــدوان�الواقـــع�ضـــّد�الّدولـــة�ا�Nـــا�غ?ـــG¼عتـــَدى�علjـــى�أن�الدولـــة�اوتجـــدر�Pشـــارة�إ

ن�إجــــراءات،�فلهــــا�حــــق�مقاومــــة�بانتظــــار�مــــا�ســــيقوم�بــــه�مجلــــس��مــــن،�ســــواء�مــــا�يصــــدره�مــــن�قــــرارات�أو�مــــا�يتخــــذه�مــــ

  ) 2(.»عتداء،�£ّن�ميثاق��مم�اjتحدة�خّول�هذا�الحق�للدولة�اjعتَدى�عل¼Gا

��	��
 ��خّولـه�ميثـاق�منظمـة��مـم�اjتحـدة�للـدول�اjعتـَدى�عل¼Gـا،�: ��"�" �	�"!�� �	*��& إذا�كـان�الـدفاع�الشـر�ي�حـقٌّ

  قيود�اjفروضة�عrى�الدولة�اjعتَدى�عل¼Gا�-ي�حالة�الدفاع�الشر�ي؟فإى�أّي�مدى�يمكن�ممارسة�هذا�الحق؟�أي�ما�µي�ال

�
 �ُيقصـد�بـه�Pخـ;ل�بشـرط�التناسـب،�أي�اسـتخدام�وسـائل�أكÞـ�Nجسـامة�مـن�: �-� ���1= ��"�" �	�"!�� �	*��&

فاع�تلــــك�ال5ــــ�4اســــتخدمت�-ــــي�العــــدوان،�ويتحقــــق�هــــذا�التجــــاوز�-ــــي�القــــانون�الجنــــائي�الــــدوي�حــــال�تــــوافر�جميــــع�أركــــان�الــــد

الشر�ي�ال;زمة�لنشوء�الحق،�ثم�استعمال�القوة�اjاديـة�لـدفع�»عتـداء�بمـا�يتجـاوز�القـدر�الـ;زم�لدفعـه،�أو�بمعËـ��آخـر�أن�

تخـذ�مــن�ِقبـل�الدولـة�اjداِفعــة�والخطـر�الــذي�يـْنجم�عـن�العــدوان�اjرتكـب�مــن�
ُ
jينتفـي�التناسـب�بــ?ن�جسـامة�فعـل�الــدفاع�ا

  )3(.الرغم�من�توافر�شروط�الدفاع�الشر�ي�من�جهة،�و-ي�لزوم�الدفاع�من�جهة�أخرى �ِقبل�الدولة�اjعتِدية،�وذلك�عrى

إّن�ممارسـة�حـق�الـدفاع�الشـر�ي�jـا�لــه�مـن�طـابع�اسـتثنائي�ومؤقـت�-ــي�النظـام�القـانوني�لçمـن�الجمـا�ي،��8يقصــد�

الشـــر�ي�متناســــبة�مــــع��منـــه�معاقبــــة�اjعتـــِدي،�ويلــــزم�لــــذلك�أن�تكـــون�لــــه�حــــدود�معينـــة،�فيلــــزم�أن�تكـــون�أعمــــال�الــــدفاع

أعمــال�العــدوان،�كمــا�يلــزم�أن�تقتصــر�أعمــال�الــدفاع�الشـــر�ي�عrــى�دفــع�العــدوان،�فــإذا�تجــاوزت�الدولــة�اjعتــَدى�عل¼Gـــا�

حدود�الدفاع�الشر�ي،�أو�أساءت�حق�اسـتخدام�الـدفاع�الشـر�ي،�انقلبـت�مـن�دولـة�معتـَدى�عل¼Gـا�-ـي�حالـة�دفـاع�شـر�ي�

G ى�دولة�معتِدية،�ويمكننا�»سعrى�حـق�الـدول�-ـي�اللجـوء�إـى�اسـتخدام�القـوة�لبيـان��2/4داء�بالقيود�الواردة�-ي�اjادة�إ

  )4(.حدود�استخدام�الدفاع�الشر�ي

�
 �تطبيقا�لهذا�الشـرط،�فـإن�مـن��Gـدده�أفعـال�الـدفاع�الشـر�ي،��8يجـوز�أن�يحـتج�: � "!�� ." �	"!�� �	*�&

وهــو�مــا�كانــت�قــد�أشــارت�إليــه�محكمــة�" �8دفــاع�ضــد�دفــاع�" نــه�ضــد�مــن�يمــارس�الــدفاع�الشــر�ي،�وهــذا�مــا�يعOــ�Nعنــه�بأ

  )5(.ال�45انعقدت�عقب�ان Gاء�الحرب�العاjية�الثانية�"Nuremberg" "نورمNOغ"

ْعتَدى�عليه�محتّجا�بالدفاع�الشر�ي،�£ن�فعل�الدفاع��كما��8يجوز�للُمعتِدي
ُ
jا�اG¼أن�يقاوم�أفعال�الدفاع�ال�45يأت

ـــدافع�حـــدود�الـــدفاع؛�£ّن�التجـــاوز�-ـــي�اســـتخدام�حـــق�الـــدفاع�هـــو�عــــدوان�
ُ
jمشـــروع،�ولكـــن��8يجـــوز�الـــدفاع�إذا�تجـــاوز�ا

عــدم�اjشــروعية�تنتفــي�عــن�فعــل�الدولــة�إذا��فصــفة)  6(يعطــي�jــن�اُتِخــذ�-ــي�مواجهتــه�الحــق�-ــي�ممارســة�الــدفاع�الشــر�ي؛

ل�تدب?Nا�مشروعا�للدفاع�عن�النفس�اُتِخذ�طبقا�jيثاق��مم�اjتحدة
ّ
  ) 7(.كان�هذا�الفعل�ُيشك

                                                           

  .188ماهر�عبد�اjنعم�أبو�يونس،�مرجع�سابق،�ص/ د(1)

،�2البليــدة�قاســم�محجوبــة،�توســع�مجلــس��مــن�-ــي�فــرض�العقوبــات�الدوليــة،�أطروحــة�دكتــوراه،�كليــة�الحقــوق�والعلــوم�السياســية،�جامعــة�(2)

  .54،�ص2017-2016الجزائر�

ة�دار�محمـــد�عبـــد�اjـــنعم�عبـــد�الخـــالق،�الجـــرائم�الدوليـــة،�دراســـة�تأصـــيلية�للجـــرائم�ضـــد�Pنســـانية�والســـ;م�وجـــرائم�الحـــرب،�مكتبـــ/ د�(3)

  .208،�ص1989الGHضة�اjصرية،�القاهرة�

  .20،21،�ص)ن.س.ب.د(جمال�الدين�عطية�اjحامي،�الدفاع�الشر�ي�-ي�القانون�الدوي�العام�وميثاق��مم�اjتحدة،/ د(4)

  .193محمد�يونس�الصائغ،�مرجع�سابق،�ص/ د�(5)

  .194،�صنفس�اjرجع/ د�(6)

  12ن�الدوي�اjتعلق�باjسؤولية�الدولية�للدول�عن�الفعل�غ?�Nاjشروع�دوليا،�مرجع�سابق،�صمن�تقرير�لجنة�القانو �21انظر�اjادة�(7)
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ّ
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#	��	� ���	�
 �&�*	� ��!"	� ���  
مــــن� 51لقــــد�ورد�عrــــى�مبــــدأ�حظــــر�اســــتخدام�القــــّوة�بعــــض�»ســــتثناءات،�مــــن�بيGHــــا�الــــدفاع�الشــــر�ي،�وقــــد�جــــاءت�اjــــادة�

لحــق�الـدفاع�عــن�الـنفس�عــن�طريـق�اســتخدام��-فــرادى�وجماعـات�–ميثـاق�منظمـة��مــم�اjتحـدة�لتــنص�عrـى�اســتخدام�الـّدول�

ســـتخدم�ف¼Gــا�القـــّوة�اjســـلحة،�ينظمهـــا�.القــّوة�عنـــد�تعرضـــها�8عتــداء�مســـلح
ُ
ويـــرى�الــبعض�أّن�صـــور�الـــّدفاع�عـــن�الــنفس�ال5ـــ�8�4ت

ْعِطَي�
ُ
 )1(.ف¼Gا�الحق�للّدول�-ي�الّدفاع�الشر�ي�لوقف�أعمال�وشيكة�الوقوعالقانون�الّدوي�التقليدي،�وقد�أ

�مع�مبدأ�حظـر�اسـتخدام�القـوة�بـ?ن�الـدول،�
ً
�مباشرا

ً
�ارتباطا

ٌ
إّن�الدفاع�الشر�ي�-ي�النظام�القانوني�الدوي،�مرتبط

�قبــل��خــذ�بمبــدأ�حظــر�اســتخدام�القــوة،�فقــد�كانــت�هنــ
ً
ْبعدا

َ
اك�عــدة�تســاؤ8ت�فلــم�يكــن�هــذا�الحــق�-ــي�حــد�ذاتــه�ُمْســت

تــدور�فيمــا�إذا�كــان�للدولــة�الحــق�-ــي�أن�تــدافع�عــن�نفســها�باســتخدام�القــوة�إذا�مــا�تعّرضــت�لعــدوان�مــن�دولــة�أخــرى؛إ�8

ــNِف�GÊــذا�الحــق�-ــي�ظــل�ميثــاق�
ُ
ر�بشــكل�"بريــان�كيلــوغ"أنــه�اع�

َ
،�و-ــي�ظــل�عصــبة��مــم،�بــالرغم�مــن�أن�هــذا�الحــق�لــم�ُيــذك

  )2(.صريح�-ي�نصوص�عهد�العصبة

 :ثل�صور�الدفاع�الشر�ي�-ي�صورت?ن�هماوتتم

���
 9"����	� ��قانونيــا�:�	��"!�� �	*���&
ً
�أقرتــه�كافــة��نظمــة�القانونيــة،�بحيــث�أصــبح�يشــكل�مبــدأ �طبي·ــيٌّ ُيعتOــ�Nحــقٌّ

هامـا،�ومفهومـه�أنـه�يجـوز�للدولـة�أن�تلجــأ�إـى�اسـتخدام�القـوة�اjسـلحة�لـرد�خطــر�»عتـداء�الواقـع�عل¼Gـا�مـن�طـرف�دولــة�

 )3(.51ذا�ما�نص�عليه�ميثاق��مم�اjتحدة�-ي�اjادةأخرى،�وه

�مــن�خــ;ل�اjــادة
ُ
مـــن�اjيثــاق�أ�Gــا�ربطــت�بـــ?ن�الــدفاع�اjشــروع�وبــ?ن�فكـــرة�العــدوان،�ح5ــ���8يخــرج�عـــن��51ُيْســتْقرأ

�بكث?ــ�Nمــن�الغمــوض،
َ
ِحــيط

ُ
ح�ضــد�) 4(ضــوابطه،�غ?ــ�Nأن�هــذا��خ?ــ�Nأ

َّ
ومــع�ذلــك،�فإنــه�و-ــي�أي�وقــت�يطــرأ�بغتــةهجوم�مســل

ولــة�عضـــو�-ـــي�منظمــة�إقليميـــة،�فلهـــا�أن�تلجــأ�بصـــورة�آليـــة�بموجباjيثــاق�لتـــداب?�Nالـــدفاع�الشــر�ي�الفـــردي�أو�الجمـــا�ي،�د

 )5(.حيث�ُيعت�NOحقا�طبيعيا�لها،�وتستمر�-ي�هذا�الدفاع�ح��5يتخذ�مجلس��من�العقوبات�اj;ئمة�ضد�الدولة�اjعتدية

�����
 �&�%1	� �ع�الشـر�ي�الجمـا�ي،�قيـام�مجموعـة�مـن�الـدول�بـرّد�عـدوان�وقـع�عrـى�ُيقَصـُد�بالـدفا:�	"!�� �	*�&

مــــن�اjيثــــاق،�وتجــــدر�Pشـــارة�أّن�هــــذه�الصــــورة�مــــن�صــــور�الــــدفاع�الشــــر�ي،�قــــد�تــــم��51دولـــة�أخــــرى�إعمــــا�8لــــنص�اjــــادة�

،�"Bogota" "بوغوتــــا"اق�Nاحهــــا�مــــن�جانــــب�مجموعــــة�الــــدول��مريكيــــة�ال5ــــ�4ســــبق�أن�كّرســــته�مــــن�قبــــُل�بموجــــب�ميثــــاق�

�عrى�كافة�دول�منظمة�الدول��مريكية
ً
 )6(.والذي�ُنّص�فيه�عrى�أن�العدوان�عrى�إحدى�الدول��طراف،�ُيعّد�عدوانا

وُيرا�ــــى�أنــــه�لكــــي�نكــــون�بصــــدد�دفــــاع�شــــر�ي�جمــــا�ي،�يجــــب�أن�تتــــوفر�ذات�الشــــروط�اjطلوبــــة�-ــــي�الــــدفاع�الشــــر�ي�

الــدول��خـرى،�-ــي�هـذا�الصــدد،�رفضـت�محكمــة�الفـردي،�ويجـب�أن�تطلــب�الدولـة�ضــحية�العـدوان�التــدخل�مـن�جانـب�

                                                           

  .87نبيل�أحمد�حلم4،�مرجع�سابق،�ص/ د(1)

  .63نايف�حامد�العليمات،�مرجع�سابق،�ص/ د�(2)

  .147قاسمية�جمال،�مرجع�سابق،�ص/ د�(3)

ضــــوابط�اjيثــــاق�ومقتضــــيات�اjمارســــة�الدوليــــة،�اjجلة�كاديميــــة�للبحــــث��بــــويðي�جمــــال،�اســــتخدام�القــــوة�-ــــي�الع;قــــات�الدوليــــة�بــــ?ن�(4)

  .136،�ص2011،�كلية�الحقوق،�جامعة�بجاية،�الجزائر�02،�العدد�04القانوني،�اjجلد�

  .40نية،�مرجع�سابق،�صو العمري�زقار�م�(5)

  .259محمد�السعيد�الدقاق،�مرجع�سابق،�ص/ د�(6)



 ذرائع�استخدام�القوّ 
ّ
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�8يوجـــد�-ـــي�القـــانون�الـــدوي�العر-ـــي�مـــا�"العـــدل�الدوليـــة�وجهـــة�النظـــر��مريكيـــة�-ـــي�تNOيرهـــا�التـــدخل�-ـــي�نيكـــاراغوا�بقولهـــا�

  ) 1(".يسمح�بإعمال�قاعدة�الدفاع�الشر�ي�الجما�ي�ما�لم�َتَر�الدولة�أ�Gا�ضحية�للعدوان

،�لـــيس�حقـــا�دائـــم�عنـــدما�ُيمـــارس�جماعيـــا،�فحـــق�الـــدفاع�عـــن�الـــنفس�حـــق�للدولـــة�وحـــق�الـــدفاع�الشـــر�ي�الجمـــا�ي

اjعتــدى�عل¼Gــا�فحســب،�وقيــل�أيضــا�أنــه�لــيس�حقــا�للــدفاع�عــن�دولــة�أخــرى؛�ونحــن�نــراه�حقــا�للــدول�اjعتــدى�عل¼Gــا،�بــأن�

�للدفاع�عن�الدول�الداخلة�معها�-ي�منظمات�أمـن�إقليميـة�أو�معاهـدات�دفـاع�مشـ�Nك،�وهـو�-ـي� نفـس�الوقـت�ال�ـ}ام��Gُبَّ

عrــى�الــدول�الداخلــة�-ــي�التنظيمــات�Pقليميــة�أو�-ــي�معاهــدات�الــدفاع�اjشــ�Nك�بــأن�تــدافع�عــن�الــدول�الداخلــة�-ــي�هــذه�

نِشـأة�للمنظمـات�أو�اjعاهـدات؛�فهـو�مـن�ناحيـة�حـق�
ُ
jواثيـق�اjا�هو�منصوص�عليه�-ي�اjعاهدات�وفقا�jالتنظيمات،�أو�ا

حيـة�أخـرى�فهــو�ال�ـ}ام�يقـع�عrــى�بـاúي�الـدول�الداخلــة�مـع�الدولـة�اjعتــدى�عل¼Gـا�-ـي�منظمــات�للـدول�اjعتـدى�عل¼Gـا،�ومــن�نا

 )2(.إقليمية�أو�دفاعية

وكلســـــن�" Kunz"-ـــــي�هـــــذا�الســـــياق،�هنـــــاك�مـــــن�الفقهـــــاء�مـــــن�يـــــرى�بـــــأن�الـــــدفاع�الجمـــــا�ي�غ?ـــــ�Nدقيـــــق،�أمثـــــال�ك|ـــــ}�

"Kelsen "و�روزال?ن�هغ{|"HigginsRosalyn "الدفاع�عن�النفس��8يمكن�أن�يكون�جماعيا� ":هغ|}"،�تقول��ستاذة�

مــن�ميثــاق��مــم�اjتحــدة��51رغــم�احتمــال�وجــود�أمــن�جمــا�ي�أو�مســاعدة�متبادلــة،�ويــرى�بعضــهم�أن�مــا�ورد�-ــي�اjــادة�

يج?ــ}�الــدفاع�الشــر�ي�الجمــا�ي�فقــط�عنــدما�تكــون�الدولــة�اjعتــدى�عل¼Gــا�مرتبطــة�ارتباطــا�جوهريــا�با8ســتق;ل�السيا^ــ[�4

Pى�دفاعا�عن�النفس،�و-ي�هذا�يرى��ستاذ�والسيادة�" باويت"قليمية�لدولة�أخرى،�بحيث�يكون�دفاع�الثانية�عن��و

"Bowett "يثــــاق�للــــدفاع�الجمــــا�ي�عــــن�jأن�التقــــارب�الجغرا-ــــي�للــــدول�يجعــــل�أح;فهــــا�تقــــع�ضــــمن�مــــا�َتَصــــّوره�واضــــعو�ا

  )3(.النفس

 )��	� ���	�
 %	� ?���	� $& �&�*	� ��!"	� =��%� ;	 ��)�*�	�"	� $���:	� �!  
يختلط�مفهوم�الدفاع�الشر�ي�ببعض�اjفاهيم��خرى،�خاصة�التداب?�Nاjضادة�وحالة�الضـرورة،�وهـو�مـا�سـأبينه�

  :-ي�العنصرين�التالي?ن

���
 �يشـــ�Nك�الـــدفاع�الشــر�ي�مـــع�التـــداب?�Nاjضـــادة�-ــي�كونـــه�يشـــكل�ردا�عrـــى�:�	����"�(�� �	%.����") ��	���"!�� �	*����&

قاعدة�القانونيـة�بغيـة�وقـف�الضـرر،�أو�حفـظ�الحقـوق�للطـرف�اjتضـرر،�غ?ـ�Nأن�أهـم�مـا�يم?ـ}�التـداب?�Nاjضـادة�ان Gاك�ال

-ي�مفهومها�الجديد�µي�أ�Gا�تداب?�Nسلمية،�وGÊذا�التحديـد�تقطـع�كـل�صـلة�بمفهـوم�الـدفاع�الشـر�ي�الـذي�ُيعّرفـه��سـتاذ�

�مســلح�عrــ"Jean Delivanis" "جــون�ديليفــانيس" ٌم�بــه�،�بأنــه�ردٌّ
ّ
ى�عــدوان�مســلح،�تتعــرض�لــه�دولــة�مــا،�وهــو�مبــدأ�ُمســل

 )4(.قديما�-ي�جميع��نظمة�القانونية

وتنتفي�صفة�عدم�اjشروعية�عن�فعل�الدولة�الذي��8يكون�مطابقا�8ل�}ام�دوـي�تجـاه�دولـة�أخـرى،�إذا�كـان�هـذا�

ل�تـــدب?Nا�مضـــادا�متخـــذا�ضـــد�هـــذه�الدولـــة��خ?ـــNة،�وبقـــدر�مـــا�يكـــو  ِ
ّ
ن�كـــذلك�وفقـــا�£حكـــام�الفصـــل�الثـــاني�مـــن�الفعـــل�ُيشـــك

  )5(.الباب�الثالث�من�مشروع�مسؤولية�الدول�عن��فعال�غ?�Nاjشروعة�دوليا

                                                           

  .152،153،�صبوراس�عبد�القادر،�مرجع�سابق�(1)

  .140،141ماهر�عبد�اjنعم�أبو�يونس،�مرجع�سابق،�ص/ د(2)

  

  . 129،�ص)ن.س.ب.د(محمد�عزيز�شكري،��ح;ف�والتكت;ت�-ي�السياسة�العاjية،�/ د�(3)

  .27ص�،2010التداب?�Nاjضادة�-ي�القانون�الدوي،�حالة�الدول،�مذكرة�ماجست?N،�كلية�الحقوق،�جامعة�الجزائرحتحاتي�محمد،�(4)

  .12من�تقرير�لجنة�القانون�الدوي�اjتعلق�باjسؤولية�الدولية�للدول�عن�الفعل�غ?�Nاjشروع�دوليا،�مرجع�سابق،�ص�22انظر�اjادة�(5)
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مــــن�مشـــروع�اjســـؤولية�الدوليــــة�للـــدول�عـــن�الفعــــل�غ?ـــ�Nاjشــــروع��-اjشـــار�إليــــه�آنفـــا�-ولقـــد�ورد�-ـــي�الفصــــل�الثـــاني

  :دوليا،�أن�التداب?�Nاjضادة��8تمس�با8ل�}امات�التالية

  »ل�}ام�اjنصوص�عليه�-ي�ميثاق��مم�اjتحدة�با8متناع�عن�ال Gديد�باستعمال�القوة�أو�استعمالها�فع;؛�-أ

  »ل�}امات�اjتعلقة�بحماية�حقوق�Pنسان��ساسية؛�- ب

  »ل�}امات�ذات�الطابع�Pنساني�ال�45تمنع��عمال�»نتقامية؛�-ج

  )1(.قواعد�قطعية�من�قواعد�القانون�الدوي�العام�»ل�}امات��خرى�القائمة�بموجب�-د

�Nــى�أن�توضــع�-ــي�»عتبــار�جســامة�الفعــل�غ?ــrتكّبــد،�عjضــادة�متناســبة�مــع�الضــرر�اjا�N?كمــا�يجــب�أن�تكــون�التــداب

  )2(.اjشروع�دوليا�والحقوق�اjعنية

������
�ة�وغ?ـ�Nمضـبوطة�بتعريـف�حالـة�الضـرورة�-ـي�قـانون�الـدفاع�الشـر�ي�واسـع: ��	�� �	.����) ��	�"!�� �	*��&

،�فإن�حالة�الضرورة� جامع�مانع،�ولهذا�لجأ�الفقه�إى�إيراد��مثلة�ومحاولة�شرح�مفهوم�الضرورة�من�خ;لها،�وعrى�كّلٍ

عrــى�مختلــف�مســميا�Gا�وتطبيقا�Gــا�تتشــابه�مــع�حــق�الــدفاع�الشــر�ي�مــن�حيــث�أنــه�-ــي�كل¼Gمــا�هنــاك�مOــNر�للقيــام�بأعمــال�

�غ?ــــ�Nمشــــروعة�ومحظـــــورة�مــــن�ح
ً
�اســـــتثناًء�لحمايــــة�مصـــــلحة�مشــــروعة�ُيقّرهــــا�وُيبّيGHـــــا�القــــانون�وفقـــــا

ٌ
يـــــث��صــــل،�مباحــــة

  .لشروط�وضوابط�محددة

�عنــد�وقــوع�عــدوان�فعrــي،�ذلــك�أنــه�مــن�ضــمن�شــروط�ثبوتــه�ومOــNرات�اللجــوء�إليــه�
ً
إّن�الــدفاع�الشــر�ي�ُيثــاُر�دائمــا

،�ولــيس�مجــرد��Gديــد�بــه،�بينمــا�تثــار�حالــة�الضــرو 
ً
رة�رغــم�عــدم�وجــود�عــدوان�حــال�وواقــع�أو�ح5ــ��لــم�وقــوع�عــدوان�فعــ;

�لتحليـل�الدولـة�اjطلـق�محـل�الخطـر،�ولـو�لـم�
ً
عَمُل�فكرة�الضرورة�jجرد�توافر�حالة�خطر�أو��Gديد�وفقا

ُ
�ت
ْ
،�إذ

ً
يكن�فعليا

  )3(.يكن�هذا�الخطر�مرتبط�بحالة�عدوان

العســكري�بالتــأخ?�N-ــي�اتخــاذ�Pجــراءات��وُيقصــد�بحالــة�الضــرورة�-ــي�القــانون�الــدوي،�الحالــة�ال5ــ�8�4تســمح�للقائــد

ال�8�45يمكن�»ستغناء�عGHا،�ليتمكن�-ي�أسرع�وقت�ممكن�من�إخضاع�القوات�اjعاديـة�باسـتعمال�وسـائل�العنـف�ال5ـ�4

 )4(.تسمح�GÊا�قوان?ن�وأعراف�الحرب

الــدول�مدفوعــة�مــن�طــرف�الوضــعية�ال5ــ�4تكــون�ف¼Gــا�: " حالــة�الضــرورة�بأ�Gــا" anzilotti" "أنزيلــوتي"وُيعــّرف�الفقيــه

خطـــر�كب?ـــ�Nَيْحِرمهـــا�مـــن�حريـــة�»ختيـــار،�فتقـــوم�بعمـــل�ضـــار�ضـــد�دولـــة�ح5ـــ��تنجـــوا�مـــن�هـــذا�الخطـــر،�أو�بمعËـــ��آخـــر�فáـــ�4

ولقـــد�أّيـــد�الفقـــه��jـــاني�نظريـــة�الضـــرورة�) 5(".الحالـــة�ال5ـــ�4يســـتحيل�ف¼Gـــا�التصـــرف�بوســـيلة�أخـــرى�غ?ـــ�Nمخالفـــة�القـــانون 

ة�بجانب�حقها�-ي�الدفاع�الشر�ي�ضد�دولة�معتدية�أو�مهددة�لس;م Gا،�حقا�آخـر�يبـيح�وجعل�مGHا�مبدأ�مؤداه�أن�للدول

                                                           

  .21من�نفس�التقرير،�ص�50انظر�اjادة��(1)

  .21مرجع�سابق،�ص�عل�غ?�Nاjشروع�دوليا،من�تقرير�لجنة�القانون�الدوي�اjتعلق�باjسؤولية�الدولية�للدول�عن�الف�22انظر�اjادة�(2)

  .31ممدوح�محمد�يوسف�عي½[�،�مرجع�سابق،�ص�(3)

إســراء�صـــباح�الياســري،�التنظـــيم�الــدوي�للمنـــاطق�اjحميــة،�دراســـة�-ــي�ضـــوء�القــانون�الـــدوي�Pنســاني،�اjركـــز�العربــي�للنشـــر�والتوزيـــع،��(4)

  .272،�ص2018القاهرة�

  .29حتحاتي�محمد،�مرجع�سابق،�ص�(5)
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لها�باسم�الضرورة�أن�ترتكب�-ي�سبيل�اjحافظة�عrى�مصالحها�وكيا�Gا�أي�عمل،�ولـو�كـان�فيـه�اعتـداء�عrـى�دولـة�أخـرى�

  )1(.بريئة��8دخل�لها�فيما�تريد�الدولة��وى�دفعه�عGHا�أو�حماية�نفسها�منه

ى�بإحـداهما�-ـي�سـبيل�بقـاء��خـرى؛�و-ـي�إطـار�ف َّðي�تعارض�ب?ن�مصلحت?ن�مشروعت?ن،�فُيضµالضرورة�بشكل�عام�

القـانون�الــدوي،�ُيــراد�GÊــا�وجــود�حالــة�تكـون�ف¼Gــا�الدولــة�مهــددة�بخطــر�جســيم�حـال�أو�عrــى�وشــك�الحلــول�يعــرض�بقاءهــا�

�يكــــون�هــــذا�الخطــــر�مــــن�اjمكــــن�دفعــــه�إ�8بإهـــــدار�للخطــــر،�أي�نظامهــــا��سا^ــــ[�4أو�شخصــــي Gا�أو�اســــتق;لها،�بشــــرط�أ8 

مصالح�أجنبية�محمية�بمقت�[��القانون�الدوي؛�وهذا�ما�يجعلها�تق�Nب�-ي�اjع��Ëمن�الدفاع�الوقائي�الذي��8يكـون�إ�8

  ) 2(.-ي�حالة�ال Gديد�بالخطر�الحال�أو�وشيك�الوقوع

الو8يـات�اjتحـدة��مريكيـة�لذريعـة�أخـرى�وµـي�حالـة��ففي�إطار�جهودها�الرامية�إى�تNOير�حرGÊا�عrى�العراق،�لجأت

أوجــدها�ف¼Gــا�ال Gديــد�العراúــي�اjحــدق،�والــذي�أجــاز�لهــا�اســتخدام�القــوة�للــرد�عrــى�هــذا��-عrــى�حــد�قولهــا�-الضــرورة�وال5ــ4

  )3(.الخطر�الذي�Gåدد�أمGHا�وس;م Gا

ون�الدولـــــة�مهــــددة�بمقت�ـــــ[��تقـــــديرها�أمــــا�حالـــــة�الضــــرورة�-ـــــي�مجــــال�القـــــانون�الجنــــائي�الـــــدوي،�فتمثـــــل�حالــــة�مـــــا�تكــــ

اjوضـــــــــو�ي�لçمـــــــــور�بخطـــــــــر�حـــــــــال�أو�وشـــــــــيك�الوقـــــــــوع،�Gåـــــــــدد�وجودهـــــــــا�أو�نظامهـــــــــا�»جتمـــــــــا�ي��سا^ـــــــــ[4،�أو�شخصـــــــــي Gا،�أو�

وُيْجِمـــُع�الفقـــه�الـــدوي�الحـــديث�عrـــى�رفـــض�»ع�ـــNاف�بحالـــة�الضـــرورة،�ســـواًء�كانـــت�. اســـتق;لها،�بحيـــث��8تســـتطيع�تفاديـــه

�لتNOيــــــر�أو�دفــــــع�اjســــــؤولية�الناشــــــئة�عــــــن�الجريمــــــة��كســــــبب�إباحــــــة�أو�مــــــانع�مــــــن
ً
موانــــــع�اjســــــؤولية�خشــــــية�أن�ُتَتخــــــذ�ذريعــــــة

  )4(.الدولية

ولكن�هناك�من�يعتOـ�Nحالـة�الضـرورة،�مـن�الحـا8ت�ال5ـ�4تسـتبعد�حظـر�اسـتعمال�القـوة�-ـي�الع;قـات�الدوليـة�عrـى�

بالتــدخل�-ــي�إقلــيم�دولــة�أخــرى�بريئــة�jواجهــة��مــا�كــان�مســتقرا�عليــه�ح5ــ��قبــل�دخــول�اjيثــاق�ح?ــ}�التنفيــذ،�وف¼Gــا�ُيســمح

خطـر�جســيم�داهـم،�ولقــد�أقـرت�لجنــة�القـانون�الــدوي�مشـروعية�اســتعمال�القـوة�-ــي�هـذه��حــوال،�ومـع�هــذا�فـ;�يمكــن�

  )5(.»ستناد�إى�حالة�الضرورة�لتNOير�ان Gاك�قاعدة�آمرة�من�قواعد�القانون�الدوي

تحــتج�GÊــا�كمOــNر�لنفــي�عــدم�اjشــروعية�عــن�فعــل�غ?ــ�Nمطــابق�8ل�ــ}ام�دوــي��وحالــة�الضــرورة،��8يجــوز�£ّي�دولــة�أن

لتلـــك�الدولـــة،�إ�8-ـــي�حالـــة�كـــون�هـــذا�الفعـــل�هـــو�الســـبيل�الوحيـــد�أمـــام�هـــذه�الدولـــة�لصـــون�مصـــلحة�أساســـية�مـــن�خطـــر�

للـدول�ال5ـ�4جسيم�ووشيك�ي Gددها،�أو�-ـي�حالـة�كـون�هـذا�الفعـل��8ُيـؤثر�تـأث?Nا�جسـيما�عrـى�مصـلحة�أساسـية�للدولـة�أو�

كـــان�»ل�ـــ}ام�قائمـــا�تجاههـــا،�أو�للمجتمـــع�الـــدوي�ككـــل،�كمـــا��8يجـــوز�-ـــي�أّي�حـــال�أن�تحـــتج�دولـــة�بالضـــرورة�كمOـــNر�لنفـــي�

عـــدم�اjشـــروعيةإذا�كـــان�»ل�ـــ}ام�الـــدوي�اjعËـــ�4ينفـــي�إمكانيـــة�»حتجـــاج�بالضـــرورة،�أو�إذا�كانـــت�الدولـــة�قـــد�أســـهمت�-ـــي�

 )6(.حدوث�حالة�الضرورة

  

                                                           

ممـدوح�عـز�الــدين�أبـو�الحسـ�Ë،�الــدفاع�الوقـائي�-ــي�القـانون�الـدوي�العــام�وعـدم�مشــروعية�الحـروب�Pسـرائيلية،�مــذكرة�ماجسـت?N،�كليــة�(1)

 .  121،�ص2015الحقوق،�جامعة��زهر،�غزة�

  .  121نفس�اjرجع،�ص(2)

  .158،�ص2009نية،�إي�Nاك�للطباعة�والنشر�والتوزيع،�القاهرة�رانة�عطا�هللا�عبد�العظيم�عطا�هللا،�الضربات�»ستباقية،�رؤية�قانو / د(3)

  .215،216محمد�عبد�اjنعم�عبد�الخالق،�مرجع�سابق،�ص/ د�(4)

  .258سعيد�الدقاق،�مرجع�سابق،�صالمحمد��(5)

  .13،14وليا،�مرجع�سابق،�صمن�تقرير�لجنة�القانون�الدوي�اjتعلق�باjسؤولية�الدولية�للدول�عن�الفعل�غ?�Nاjشروع�د�25انظر�اjادة�(6)
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  الثــانيا�طلــب�

  mمــن�الجمــا½ي
لقـــد�كانـــت�مســـألة��مـــن�دافعـــا�طبيعيـــا�يوجـــه�ســـلوك��فـــراد�واjجتمعـــات�منـــذ�فجـــر�البشـــرية�بغيـــة�تـــوف?�Nالســـلم�

�NـــOـــى�تكـــت;ت�اجتماعيـــة�أكو»ســـتقرار�كبـــديل�لحالـــة�الخـــوف�والضـــرر،�وهـــذا�مـــا�مثـــل�ُمOـــNرا�أساســـيا�8نضـــمام��فـــراد�إ

وهـذا�مـا�يعكـس�بدايـة�التأصـيل�السوسـيولوâي�لكرونولوجيـا�»نتقـال�مـن��مـن�الخـاص�نتيجة�للحاجة��منيـة�اjلحـة،�

ل�الجانب�الهيكrي�-ي�تحديد�مفهوم��من ِ
ّ
  )1(.إى��من�الجما�ي،�أي�بروز�بذور�تشك

إّن�»ســتثناء�مـــن�قاعــدة�مبـــدأ�تحــريم�اســـتخدام�القــّوة،�هـــو�حــق�الـــدفاع�الشــر�ي�-ـــي�حالــة�العـــدوان�الــذي�ذكرنـــاه�

ا،�يضــــاف�إليــــه�آليــــة��مــــن�الجمــــا�ي�وحــــق�الشــــعوب�-ــــي�تقريــــر�مصــــ?Nها،�والهجــــوم�العســــكري�ضــــّد�دولــــة�عدوانيــــة�ســــابق

من�ميثاق��مم�اjتحدة�-ـي�هـذا�السـياق،�jقاصـد��مـم�اjتحـدة،�وال5ـ01��4-ي�فقر�Gا��01ولقد�تعّرضت�اjادة��)2(.سابقة

  )3(.لقمع�أعمال�العدوان،�وذلك�لحفظ�السلم�و�من�الدوليّ?نمن�أجلها�تقوم��مم�اjتحدة�باتخاذ�التداب?�Nالكفيلة�

وستقتصـــر�دراســـتنا�-ـــي�هـــذا�اjطلـــب�عrـــى�تبيـــان�مفهـــوم��مـــن�الجمـــا�ي�وإجراءاتـــه،�والواقـــع�العمrـــي�لهـــذا�النظـــام،�

  .وإبراز�دور�اjنظمات�Pقليمية�-ي�الحفاظ�عrى��من�والسلم�الدولي?ن

���� ���	�
 �&�%1	� $%�� 7���%  
�بـأمن�الكـل،�وبالتـاي�فعنـدما�يتعـرض�

ً
�وثيقا

ً
�ارتباطا

ً
ُيقصد�با£من�الجما�ي،�أن�أمن�الجزء�يتع?ن�أن�يكون�مرتبطا

الجـــزء�لل Gديـــد�أو�العـــدوان،�فـــإن�مســـؤولية�ردع�ذلـــك�ال Gديـــد�وقمـــع�ذلـــك�العـــدوان�تقـــع�عrـــى�عـــاتق�الكـــل�ولـــيس�الجـــزء�

  )4(.اjعتدى�عليه�وحده

���
 �&��%1	� $%�� ختلـف�تعريـف��مـن�الجمـا�ي�-ـي�الفقـه�التقليـدي�عنـه�-ـي�الفقـه�اjعاصـر،�وهـذا�مـا�ي: ����

  .سنتطرق�إليه�-ي�العنصر�اjواي

�
 �&�����%1	� $����%K	 9"�����2:�	� جــــرت�عــــدة�محــــاو8ت�لتعريــــف��مــــن�الجمــــا�ي�كفكــــرة�تقليديــــة،�فقــــد�:�	��������

يمثــــل�الغايــــة�"�مــــن" للغــــوي،�ف?ــــNى�أنالتــــدقيق�-ــــي�معنــــاه�مــــن�خــــ;ل�تفكيكــــه�ا"Ennis Claude"إينــــيس�كلــــود"حـــاول 

لكـــي�تكـــون�الوســـيلة�تخـــدم�الغايـــة،�ينبèـــي�وجـــود�نظـــام،�أي�هيكـــل�" ،�يحـــدد�طبيعـــة�الوســـيلة،�ويضـــيف�أنـــه�"الجمـــا�ي"و

تنظيمــــ�4يشــــكل�تلــــك�اjحاولــــة�وِقواُمــــه�أن�لجــــوء�أي�دولــــة�إــــى�اســــتخدام�القــــوة�العدوانيــــة�غ?ــــ�Nالقانونيــــة�ضــــد�أي�دولــــة�

 )5(".ة�الجماعية�لجميع�الدول��خرى أخرى،�ُيقاَوُم�بالقو 

                                                           

،�)ســبتم11�NOدراســة�-ــي�الخطــاب��مËــ��4مريكــي�بعــد�(التنظ?ــ�N-ــي�الدراســات��منيــة�لف�ــNة�مابعــد�الحــرب�البــاردة،�خالــد�معمــري�جنــدي،�(1)

  .19،�ص2008-2007،�كلية�الحقوق،�جامعة�باتنة�ماجست?�Nذكرةم

  .262فوزي�أوصَديق،�مرجع�سابق،�ص/ د(2)

  .289يس،�مرجع�سابق،�صبوكرا�إدر �(3)

عبــد�الحكــيم�ضــو�زامونــه،�مســاهمة�-ــي�دراســة�نظــام��مــن�الجمــا�ي�بالع;قــات�الدوليــة،�مجلــة�العلــوم�القانونيــة�والشــرعية،�الســنة�/ د�(4)

  . 179،�ص2016،�كلية�الحقوق،�جامعة�الزاوية،�،�ليبيا�08،�العدد�04

لــدوي�اjعاصــر،�أطروحــة�دكتــوراه،�كليــة�الحقــوق،�جامعــة�بــن�يوســف�بــن�خــدة،�وســيلة�شــابو،�أبعــاد��مــن�الجمــا�ي�-ــي�ظــل�القــانون�ا�(5)

  .07،�ص2008الجزائر
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�
 	� ����	�����% �&�%1	� $%K	 :فهـوم�واخـت;ف�jت�التعريفـات،�وتنوعـت�بسـبب�عـدم�دقـة�هـذا�اNـ
ُ
Þلقـد�ك

،�أن��مـن�الجمـا�ي�هـو�عكـس�"Brigitte Stan" "بريجيـت�سـتان"الزاوية�ال5ـ�4ينظـر�مGHـا�كـل�فقيـه�إليـه،ف�Nى��سـتاذة��

åـــى�تحقيـــق�هـــذا�الهـــدف؛�كمـــا�قـــانون�الغـــاب،�£ّنـــه�rـــى�تحقيـــق��مـــن�بوســـائل�جماعيـــة�مـــن�خـــ;ل�أجهـــزة�تعمـــل�عGـــدف�إ

��مـــن�الجمـــا�ي�عrـــى�أنـــه�النظـــام�الـــذي�تتحمـــل�فيـــه�الجماعـــة�الدوليـــة�اjنظمـــة�مســـؤولية�حمايـــة�كـــل�عضـــو�ف¼Gـــا،�
ُ
ُيعـــّرف

ف�إـــى�حفـــظ�الســـلم�مـــن�خـــ;ل�والســهر�عrـــى�أمنـــه�مـــن�»عتـــداء،�ويـــذهب�تعريـــف�آخـــر�إـــى�القــول�بأنـــه�النظـــام�الـــذي�Gåـــد

  )1(.منظمة�تضم�مجموعة�من�الدول�ذات�السيادة،�تتعهد�كل�مGHا�بالدفاع�عن�بعضها�-ي�حالة�تعرض�إحداها�للهجوم

إّن�إسهامات�القانوني?ن�قليلة�-ي�مجال�وضـع�تعريـف�معاصـر�لçمـن�الجمـا�ي،�يتماüـ[��وواقـع�الحـال�-ـي�الع;قـات�

نظام�من�القواعد�القانونية�اjنظمة�للتداب?�Nال5ـ�4تتخـذ�" سماعيل�سعد�هللا�عrى�أنه�الدولية،�فقد�عّرفه��ستاذ�عمر�إ

�عrى�الصفة�اjم?}ة�لهـذا�التعريـف،�. "حماية�للمصالح�الحيوية�لجميع�الدول�والشعوب�و�فراد�بدون�استثناء
ُ
;َحظ

ُ
jوا

ِ}لـــت�-ـــي�عبـــارة�أنـــه�خـــرج�عـــن�اjـــدلول�الك;ســـيكي�لçمـــن�الجمـــا�ي�وتمـــادى�-ـــي�إبـــراز�أبعـــاده،�
ُ
،�"اjصـــالح�الحيويـــة"وإن�اْخ�

جمعهـا�اjؤلـف�-ـي�زمـرة�واحـدة�-ـي�تدعيمـه�لهـذا�التعريـف،�حيـث�أضـاف�بـأن��مـن�الجمـا�ي��8يقـوم�عrـى�أسـاس�واحـد،�

فهــو�يجمــع�»ل�ــ}ام�بمجموعــة�مــن�العناصــر،�مGHــا�نــزع�الســ;ح،�والتنميــة�واح�ــNام�حقــوق�Pنســان،�وحــل�اjنازعــات�حــ;�

،�و 
ً
  )2(.إجراءات�بناء�الثقةسلميا

�من�أشكال��من�Pقليم4،�تحاول�من�خ;له�الوحدات�السياسية�البحث�عن�حلفاء�
ً
ُيعت�NOالدفاع�الجما�ي�شك;

لهـــا�مــــن�بــــ?ن�الــــدول�ال5ــــ�4تتطــــابق�معهــــا�-ــــي�الــــرؤى�حـــول�وجــــود��Gديــــد،�أو�عــــدو�مشــــ�Nك�ُمْحتَمــــل،�وذلــــك�لردعــــه،�خاصــــة�

�ـــ[�4أي�عضـــو�مـــن�هـــذا�النظـــام،�وذلـــك�عOـــ�Nاتفاقيـــات�رســـمية،�وعليـــه�فـــإن�تـــداب?�Nال Gديـــد�العســـكري�اjباشـــر�لســـيادة�أرا

�من�مفهومي��من�الجما�ي�وتوازن�القوى 
ً
 )3(.�من�الجما�ي�تكون�-ي�جوهرها�مزيجا

إّن��مـــــن�الجمـــــا�ي�مفهـــــوم�متخصـــــص�واصـــــط;ح�فËـــــ�4-ـــــي�معجـــــم�الع;قـــــات�الدوليـــــة،�Gåـــــدف�إـــــى�تحـــــريم�»ســـــتعمال�

لقـوة،�ويمثـل�وسـائل�الوصـول�إـى�أمـن�الدولـة�-ـي�الجماعـة�الدوليـة���والنظـام�العـالم4،�حيـث�أن�نجـاح�التعسـفي�والعـدواني�ل

�من�الجما�ي�يـتم�مـن�خـ;ل�تـداب?�Nمـن�أي�نـوع�تتضـمن�احتمـال�القيـام�بعمـل�عسـكري�مشـ�Nك�-ـي�أي�أمـة�مـن�قبـل�دولتـ?ن�

  )4(.يخدم�مصلحة�إحدى�الدول�عrى�حساب�غ?Nها�أو�أكNÞ،�والحيلولة�دون�تغي?�Nالواقع�الدوي،�أو�تبديله�-ي�اتجاه

و�مــــن�الجمــــا�ي�لــــم�ُيــــذكر�GÊــــذا�»ســــم�-ــــي�ميثــــاق��مــــم�اjتحــــدة،�بــــل�هــــو�تســــمية�فقهيــــة�لنظــــام�العقوبــــات�الــــذي�

ابتدعتـــه��مـــم�اjتحـــدة،�والـــذي�ُيخـــول�مجلـــس��مـــن�التصـــرف�-ـــي�حـــا8ت��Gديـــد�الســـلم�وPخـــ;ل�بـــه�ووقـــوع�العـــدوان،�

لـــق�مGHــا�µـــي�أن��مــن�العــالم�4هـــو�وحــدة�واحـــدة��8تتجــزأ،�وأن�العــدوان�الـــذي�يقــع�عrـــى�أي�عضــو�مـــن�والفكــرة�ال5ــ�4ينط

                                                           

  .29،�ص2012-2011مذكرة�ماجست?N،كلية�الحقوق،�جامعة��البليدة�،�بلواد�قدور،�نظام��من�الجما�ي�-ي�ظل�اjتغّ?Nات�الدولية�(1)

  .10وسيلة�شابو،�مرجع�سابق،�ص�(2)

،�مـــــذكرة�ماجســـــت?N،�كليـــــة�الحقـــــوق�والعلـــــوم�)2011-2001مـــــن�5+5دراســـــة�حالـــــة�حـــــوار�( مغـــــاربي�-ون��مËـــــ��4وروفـــــايزة�غنـــــام،�التعـــــا�(3)

  .84،�ص2012-2011السياسية،�جامعة�ت?}ي�وزو،�الجزائر

نســانية�،�مجلــة�دراســات�العلــوم�P)دراســة�حالــة�العــراق( محمــد�أحمــد�اjقــداد،�واقــع��مــن�الجمــا�ي�-ــي�ظــل�سياســات�التــدخل�الــدوي�(4)

  .367،�ص2005،�جامعة��ردن�02،�العدد32و»جتماعية،�اjجلد
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أعضــاء�اjجتمــع�الــدوي�قــد�يمتــد�إقليميــا،�ومــن�ثــم�دوليــا،�فتصــ?��Nمــور�إــى�مــا�صــار�إليــه�العــالم�مــن�دمــار�بعــد�الحــرب?ن�

  )1(.العاjيت?ن،�وهو�ما�يجب�قمعه�منذ�البداية

�����
 %�� L"�)%�  :تتمثل�أهم�هذه�اjبادئ�-ي: $ �	�%1&
اتفاق�دوي�ع�NOاjؤسسات�ال�45ينظمها��من�الجما�ي�لتحديد�اjعتِدي�-ي�أي�نـزاع�مسـلح،�مـع�وضـع�خطـة�Îجـراءات��-أ

  .قابلة�للتحقيق�Îزالة�آثار�العدوان

  .العمل�عrى�مواجهة�العدوان�وكأنه�واجب��8يمكن�التغا�[�4عنه�-ب

دأ�اjسـاواة�بـ?ن�الــدول�ال5ـ�4وقــع�عل¼Gـا�العـدوان�-ــي�التـداب?N،�وعمليـات�التخطــيط�والتنفيـذ�والتقــويم�إعطـاء�مكانـة�jبــ�-ج

  .لÑجراءات�ال�45تقاوم�العدوان�وتمنعه�من�تحقيق�أغراضه

  .العمل�عrى�ضمان�أمن�الدول،�وحقوق�الشعوب،�وحقوق�Pنسان�بشكٍل�متواٍز�ومتساوٍ �-د

  )2(.لحفظ��من�الجما�ي�تنظيم�قوة�جاهزة�للتدخل�السريع�-ھ

���	��
 ;�	 ��)���*%	� ?����	�� �يخــتلط�مفهـوم��مـن�الجمـا�ي�بكـل�مـن�عمليــات�: �	�%���= (���$ ��%�$ �	���%1&

  :حفظ�الس;م�وكذلك�الدفاع�الجما�ي،�وهذا�ما�سأعالجه�-ي�العنصرين�التالي?ن

�
 7����4	� -������ �بـــه�منظمــات�دوليـــة�كـــا£مم��عمليـــة�حفـــظ�الســ;م،�µـــي�نشـــاط�عســكري�تقـــوم: ��%���$ �	����%1&

اjتحــدة�ال5ـــ�4كانـــت�أول�منظمـــة�دوليـــة�أرســـلت�قـــوات�لحفـــظ�الســـ;م،�GÊـــدف�حفـــظ�الســـلم�و�مـــن�الـــدولي?ن�حـــ?ن�عجـــز�

مجلـــس��مــــن�-ــــي�أثنـــاء�الحــــرب�البــــاردة�عـــن�اســــتخدام�القــــوة�وفـــق�مــــا�جــــاء�-ـــي�اjيثــــاق؛�وتتضــــمن�عمليـــة�حفــــظ�الســــ;م�

دة�خفيفـــة�التســـليح�بموافقـــة�الدولـــة،�أو�الـــدول�اjضـــيفة�للفصـــل�بـــ?ن�القـــوات�نشـــر�قـــوات�محايـــ" اjثاليـــة�أو�التقليديـــة�

  )3(".اjتحاربة�بعد�وقف�إط;ق�النار،�ولخلق�بيئة�مواتية�لحل�الصراع

أّمــا�نظـــام��مـــن�الجمـــا�ي�فيقـــوم�عrــى�ردع�العـــدوان�أيـــا�كانـــت�مصـــادره،�وأيـــا�كانــت�القـــوة�ال5ـــ�4يتحـــرك�-ـــي�إطارهـــا،�

ادر�محـددة�بالـذات،�أو�تقييـد�بعـض�الـدول�دون�الـبعض�¤خـر،�وإنمـا�يرمـي�إـى�معاقبـة�أي�وبذلك�فإنـه��8يسـ Gدف�مصـ

  )4(.دولة�تلجأ�إى�»ستخدام�غ?�Nاjشروع�للقوة�-ي�ع;قا�Gا�الدولية

وتختلــف�عمليــات�حفــظ�الســ;م�عـــن�عمليــات��مــن�الجمــا�ي�مــن�حيـــث�حجــم�القــوات،�فعمليــات�حفــظ�الســـ;م�

�N?ا�قوات�أقل�بكثGÊـا��8تتسـلح�إ�8بأسـلحة�خفيفـة،تقوم�Gطلوبة�-ي�عمليات��من�الجمـا�ي،�كمـا�أ�jو��8)5(من�القوات�ا

؛�ونشـــ?�N-ـــي�هـــذا�الصـــدد�إـــى�أن�قـــوات�حفـــظ�الســـ;م�تقـــوم�بإنشـــاGéا�الجمعيـــة�العامـــة�لçمـــم�
ً
تســـتخدم��ســـلحة�إ�8نـــادرا

  .اjتحدة،�أما��من�الجما�ي�فهو�من�مهام�مجلس��من�الدوي

                                                           

،�اjدرسـة�03إسعاد�عكسة،�تقييم�نظام��من�الجما�ي�لçمم�اjتحدة�عrـى�ضـوء�السـابقة�العراقيـة،�مجلـة�قضـايا�تاريخيـة،��العـدد�/ د�(1)

  .152،�ص2016العليا�لçساتذة،�الجزائر

،�مجلـة�جيـل�)مواجهـة�Pرهـاب�نموذجـا(�ي�ودوره�-ـي�تـدعيم�السـلم�و�مـن�الـدولي?ن�وحقـوق�Pنسـانرعد�قاسم�صالح،��من�الجمـا/ د�(2)

  .44،�ص2017،�ب?Nوت24العدد��04حقوق�Pنسان،�السنة�

ياسـات،�أحمد�عrي�سالم،��من�الجما�ي�-ي�جامعة�الدول�العربية�ب?ن�النظريات�الواقعية�والبنائية،�اjركز�العربي�لçبحاث�ودراسـة�الس(3)

  .96،�ص2016ب?Nوت�

  .188عrي�عودة�العقابي،�مرجع�سابق،ص/ د�(4)

  .96سابق،�صالرجع�اjأحمد�عrي�سالم،�(5)
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�
 %�	��&��%1	� $�%�� $��) =�� �إّن�اسـتعمال�القـوة�جماعيـا،�يـتم�£جـل�رد�اعتـداء�واقـع�عrـى�:��	�"!�� �	��%1&

دولــــة�معينــــة�بــــالنظر�لوجــــود�إباحــــة�قانونيــــة،�ذلــــك�أن�ظــــروف�الحــــال�ُتحــــتم�عrــــى�الدولــــة�اســــتحالة�»نتظــــار�لحــــ?ن�تــــدخل�

عَتـــــدى�عل¼Gـــــا�كليـــــا�إذا�لـــــم�تتخـــــذ�مـــــن��جهـــــزة�الدوليـــــة،�jـــــا�لـــــذلك�مـــــن�بـــــالغ�الخطـــــورة�ال5ـــــ�4قـــــد�تـــــؤدي�إـــــى�ا�Gيـــــ
ُ
jار�الدولـــــة�ا

Pجـراءات�مــا�يكفــل�لصــد�العـدوان�الواقــع�عل¼Gــا،�ويكــون�ذلــك�إـى�حــ?ن�اتخــاذ�مجلــس��مــن�مـا�يــراه�ضــروريا�مــن�Pجــراءات�

�والتــــداب?�Nلحفــــظ�الســــلم�و�مــــن�الــــدولي?ن،�وPجــــراءات�ال5ــــ�4ُتتخــــذ�مــــن�جانــــب�جماعــــة�الــــدول�-ــــي�هــــذه�الحالــــة،�غالبــــا�مــــا

  )1(.تتشابه��مور�ف¼Gا�مع�إجراءات��من�الجما�ي�بناًء�عrى�وقوع�اعتداء�ووجوب�الرد،�لذلك�كان�التداخل�ب?ن�اjفهوم?ن

هنــاك�مــن�يخلــط�أحيانــا�بــ?ن��مــن�الجمــا�ي�ونشــاط�عســكري�آخــر�تقــوم�بــه�اjنظمــات�الدوليــة،�أ���8وهــو�الــدفاع�

سا^ــــ[j�4نظمــــة�حلــــف�شــــمال��طل½ــــ[�4هــــو��مــــن�الجمــــا�ي،�لكنــــه�أن�الغــــرض�� " Farer" "فــــارر " الجمـــا�ي،�فمــــث;�يــــزعم

يقصــد�الــدفاع�الجمــا�ي،�كمــا�يصــف�بعــض�اjنظمــات�Pقليميــة�بأ�Gــا�منظمــات�لçمــن�الجمــا�ي،�بينمــا�µــي�-ــي�الحقيقــة�

منظمات�للدفاع�الجما�ي؛�لذلك�تقوم�بالدفاع�الجما�ي�عادة��حـ;ف�العسـكرية�التقليديـة�ال5ـ�4ُتؤسـس�لغـرض�واحـد�

ِسست�منظمة�حلف�شمال��طل½[4
ُ
) الناتو(هو�العمل�الجما�ي�للحد�من�ال Gديدات�¤تية�من�خارج�الجماعة،�فمث;�أ

ِسســت�منظمــة�حلــف��-ســابقا�–للــدفاع�الجمــا�ي�ضــد�الشــيوعية�والكتلــة�الســوفياتية
ُ
بوصــفهما�عــدوا�صــريحا،�وباjثــل�أ

  )2(.أسماليةوارسو�للدفاع�الجما�ي�ضد�عدو�محدد�هو�الكتلة�الغربية�الر 

يجـب�عـدم�الخلـط�بـ?ن�الـدفاع�الجمـا�ي�وبـ?ن�نظـام��مـن�الجمـا�ي،�£ن�هـذا��خ?ـ�Nُي�ـNَُك�أمـر�التصـرف�فيـه�لçمــم�

اjتحــدة،�أمــا�الــدفاع�الجمــا�ي�في�ــNك�فيــه��مــر�للــدول��عضــاء�ولــو�بصــفة�مؤقتــة،�لــذا�فــإن��مــن�الجمــا�ي�هــو��صــل�

 )3(.ت�بتدخل�مجلس��منوالدفاع�الجما�ي�هو�»ستثناء،�وهو�مؤق

����	� ���	�
 �&�%1	� $%�� ?�>��1�ٕ� ?���,� �"3�  
إّن�فكـــرة��مـــن�الجمـــا�ي�تعËـــ�4كمـــا�تصـــورها�اjثـــاليون�الـــداعون�إل¼Gـــا�-ـــي��Gايـــة�الحـــرب�العاjيـــة��وـــى،�مجســـدة�-ـــي�

ـل��منظمة�دولية�للس;م�µي�عصبة��مم،�ثم�هيئـة��مـم�اjتحـدة�فيمـا�بعـد�الحـرب�العاjيـة الثانيـة،�التنظـيم�الـذي�ُيَحّمِ

الجماعــة�الدوليــة�كلهــا�مســؤولية�أمــن�كــل�عضــو�مــن�أعضــاGéا،�ومــن�ثــم�عــن�طريــق�منظمــة�ذات�طــابع�عــالم�8�4تقتصــر�

  )4(.عضوي Gا�عrى�دول�دون�أخرى،�و�8تعمل�لحساب�دول�معينة�-ي�مواجهة�دول�معينة�أخرى 

�Gـــدف�إـــى�حفـــظ�الســـلم�الـــدوي،�وفرضـــه�مـــن�خـــ;ل�اتفـــاق�فـــا£من�الجمـــا�ي،�هـــو�أحـــد�ال�Nتيبـــات�العســـكرية�ال5ـــ�4

ُمســـَبق�وُملـــِزم�بالقيـــام�بعمـــل�جمـــا�ي�لتحقيـــق�هـــذا�الهــــدف،�فـــالنموذج��مثـــل�لçمـــن�الجمـــا�ي�َيفـــرض�عrـــى�جميــــع�دول�

العــالم�»شــ�Nاك�-ــي�عمــل�عســكري�jواجهــة�»ســتخدام�غ?ــ�Nاjشــروع�للقــوة�أو�ال Gديــد�باســتخدامها�مــن�طــرف�عضــو�-ــي�

الـــدوي�ضـــد�عضــو�آخـــر،�لـــذا�عrـــى�جميــع�الـــدول�»ل�ـــ}ام�بعــدم�اعتـــداء�إحـــداها�عrـــى��خــرى،�وعـــدم�الســـ·ي�إـــى��اjجتمــع

  )5(.تحقيق�أي�هدف�أو�إحداث�أي�تغي?�Nبوسائل�عسكرية،�و»ش�Nاك�-ي�عمل�جما�ي�ضد�من�ين Gك�السلم�الدوي

                                                           

بن�منصور�عبـد�الكـريم،��مـن�الجمـا�ي�ومبـدأ�عـدم�التـدخل�-ـي�»ختصـاص�الـداخrي�للـدول،�اjجلـة�الجزائريـة�للدراسـات�التاريخيـة�/ د�(1)

  .240،�ص2016كز�الجام·ي�بتندوف،�الجزائر،�اjر 01،02والقانونية،�العددان�

  .92سابق،�صرجع�مأحمد�عrي�سالم،�(2)

 . 28السيد�مصطفى�أحمد�أبو�الخ?N،�الدفاع�الشر�ي�للمنظمات�الدولية،��من�الجما�ي�الدوي،�مرجع�سابق،�ص/ د(3)

  .187عrي�عودة�العقابي،�مرجع�سابق،�ص/ د�(4)

  .86سابق،�صالرجع�اjأحمد�عrي�سالم،(5)
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و8همــــا�كانــــت�-ــــي�عهــــد�العصــــبة�عــــام�ولقــــد�جــــرى�تطبيــــق�نظــــام��مــــن�الجمــــا�ي�-ــــي�مــــرحلت?ن�تــــاريخيت?ن�مهمتــــ?ن،�أ

  )1(.،�وسوف�نتناول�كل�مرحلة�عrى�حدة1945،�وثاني Gما�كانت�-ي�عهد��مم�اjتحدة�عام�1920

���
7��%�� �)���N& "���& ���! �&���%1	� $��%�� ?�����,� مــن�خــ;ل�دراســة�وتطبيــق�عهــد�عصــبة��مــم،�: ���3"�

�من�اjواد�ال�45حاولـت
ً
تجسـيد�نظريـة��مـن�الجمـا�ي�إـى�واقـع�عمrـي�مـن�خـ;ل�أجهـزة��يتبّ?ن�لنا�بأن�العهد�تضمن�عددا

 )2(.10�،12�،13�،16،17: العصبة�ومؤسسا�Gا،�وµي�حسب�التسلسل�الوارد�-ي�اjواد

فطبقــــا�لعهــــد�العصــــبة،�تطالــــب�الــــدول��عضــــاء�بالتعهــــد�بــــاح�Nام�»ســــتق;ل�السيا^ــــ[�4والســــيادة�Pقليميــــة�لكــــل�

،�وال5ـــ�4تؤكـــد�عrـــى�مبـــدأ�اjســـؤولية�الجماعيـــة�للـــدول��عضـــاء�تجـــاه�أي�11-ـــي�اjـــادة��دولـــة،�كمـــا�تؤكـــد�عrـــى�هـــذا�»ل�ـــ}ام

حرب�أو��Gديد�بالحرب،�ولقد�خولت�هذه�اjادة�كل�دولة�حق�إب;غ�جمعيـة�الُعصـبة�بـاjواقف�ال5ـG��4ـدد�السـ;م�و�مـن�

تفـــاق�عrـــى�التـــداب?�Nالجماعيــــة�الـــدولي?ن،�كمـــا�أوجبـــت�عrـــى��مـــ?ن�العـــام�للعصـــبة�دعـــوة�مجلســـها�ل;نعقـــاد�مـــن�أجـــل�»

  )3(.الواجب�اتخاذها

ويــــنص�العهــــد�عrــــى�تعهــــد�الــــدول��عضــــاء�بــــأن�ُتْخِضــــَع�نزاعا�Gــــا�ال5ــــG��4ــــدد�الســــ;م�العــــالم�4للتحكــــيم�أو�التســــوية�

كمـا�تتعهـد�الـدول��عضـاء�بالعمـل�عrـى�تنفيـذ��حكـام�ال5ـ�4تصـدر�عـن�هـذه�) 4(.القضائية،�أو�تحيلها�إى�مجلـس�العصـبة

jجـراءات�ال5ـ�4اPح�Nـى�مجلـس�العصـبة�أن�يق�ـrتـب�عNؤسسات�واللجـان�الدوليـة�بحسـن�نيـة،�و-ـي�حالـة�العكـس،�فإنـه�ي�

  )5(.يراها�مناسبة�لتنفيذ�هذه��حكام

عrــى�أنــه�إذا�لجــأت�إحــدى�الــدول��عضــاء�إــى�الحــرب�خ;فــا�للتعهــدات�اjنصــوص�عل¼Gــا�-ــي�اjــواد�16وتــنص�اjــادة�

�موجها�ضد�كل�الدول��عضـاء،�وتطالـب�الـدول�بـأن�تتخـذ�فـورا�من�عهد�العص�12�،13�،15
ً
بة،�فإّن�ذلك�ُيعت�NُOعدوانا

عددا�من�Pجـراءات،�مGHـا�قطـع�كـل�الع;قـات�»قتصـادية�مـع�الدولـة�اjعتديـة،�وخّولـت�مجلـس�العصـبة�اق�ـNاح�مـا�يـراه�

العصـــبة�لـــردع�العـــدوان�وتصـــفيته،�كمــــا�مناســـبا�مـــن�Pجـــراءات�Pكراهيـــة�اjســـلحة،�وال5ـــ�4يمكـــن�أن�تشـــارك�ف¼Gـــا�دول�

،�17أمـا�اjـادة�) 6(نصت�هذه�اjادة�عrى�فصل�أّي�دولـة�يثبـت�إخ;لهـا�GÊـذه�»ل�}امـات،�وذلـك�بقـرار�مـن�مجلـس�العصـبة؛

فتنص�عrى�اتخاذ�إجراءات�مش�Nكة�ضد�الدولة�غ?�Nالعضو�-ي�العصبة�-ي�حال�رفضها�القبول�بالتعهدات�ال�45تل�}م�GÊا�

 )7(.اء�-ي�موضوع�تسوية�خ;فا�Gاالدول��عض

�لتنــــامي�ال|}عــــة�
ً
إّن�جهـــود�عصــــبة��مــــم�-ـــي�مجــــال�تحقيــــق�الســـلم�وتعزيــــز�الع;قــــات�الدوليـــة�بــــاءت�بالفشــــل�نتيجـــة

»ستعمارية�لدى�الدول��وروبيـة�الكOـNى،�وصـارت�الع;قـات�الدوليـة�تقـوم�عrـى�أسـاس�الهيمنـة�والقـوة،�وا�Gـارت�بـذلك�

  )8(.أدى�ذلك�إى�اند8ع�الحرب�العاjية�الثانية،�و 1939عصبة��مم�عام�

                                                           

  .190،�صرجع�السابقعrي�عودة�العقابي،�اj/ د�(1)

  .25،�ص1992بوزناده�معمر،�اjنظمات�Pقليمية�ونظام��من�الجما�ي،�ديوان�اjطبوعات�الجامعية،�الجزائر�(2)

  .من�عهد�العصبة�10انظر�اjادة��(3)

  .من�نفس�العهد�12انظر�اjادة��(4)

  .من�نفس�العهد�13انظر�اjادة��(5)

  .من�نفس�العهد�16اjادة��انظر �(6)

  . 25،26بوزناده�معمر،�مرجع�سابق،�ص�(7)

  .43،44،�ص2013عبد�الس;م�جمعة�زاقود،�الع;قات�الدولية�-ي�ظل�النظام�العالم�4الجديد،�دار�زهران�للنشر�والتوزيع،�عمان،��ردن��(8)
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�����
 ("��%	� 7%�� �%-�% B���% �! �&�%1	� $%�� ?���,� اختلفت�¤راء�و�فكار�بصدد�إنشاء�: �3"�

منظمــة�دوليــة�تأخــذ�عrــى�عاتقهــا�ضــمان��مــن�الجمــا�ي،�وكانــت�هنــاك�فكــرة�بريطانيــة�وأخــرى�فرنســية�وأمريكيــة،�وعrــى�

تبــــاين�و»خــــت;ف�-ــــي�هـــــذه�¤راء،�إ�8أن�الجهــــود�كانــــت�تُصــــّب�كلهــــا�بشـــــكل�عــــام�-ــــي�تــــأم?ن�الســــ;م�و�مـــــن�الــــرغم�مــــن�ال

فلقـــد�تبËـــ��ميثـــاق�منظمـــة��مـــم�اjتحـــدة�مســـألة��مـــن�الجمـــا�ي،�وبـــ?ن�Pجـــراءات�الواجـــب�اتخاذهـــا�لحفـــظ�) 1(.الجمـــا�ي

  :السلم�و�من�الدولي?ن،�وهذا�ما�سأعالجه�-ي�العنصرين�¤تي?ن

�
 2��������:	� G����4���&����%1	� $%K B������%	� �كانـــت�الف�ـــNة��خ?ـــNة�مـــن�الحـــرب�العاjيـــة�الثانيـــة،�واjرحلـــة�ال5ـــ�4:!���

رســته�عصــبة��مــم،�وتحديــد�نواقصــه�و»ســتفادة�
ّ
أعقبــت�ان GاGéــا�فرصــة�للمجتمــع�الــدوي�لتقيــيم�نظــام��مــن�الجمــا�ي�الــذي�ك

  ) 2(.،�ال�45كان�يجري�Pعداد�ÎنشاGéا"�مم�اjتحدة"الدولية�الجديدة��من�ذلك�-ي�إعداد�نظام�جديد�-ي�إطار�اjنظمة

فوفقا�£حكام�الفصل�السابع�من�اjيثاق،�و-ي�حالة�فشل�إجراءات�التسوية�ال5ـ�4أو"ـ[��GÊـا�مجلـس��مـن،�يمكـن�

وة،�والتـداب?�Nال5ـ�4تسـتلزم�له�أن�يتخذ�ما�يلزم�من�التداب?�Nاjؤقتة�والتداب?�Nغ?ـ�Nالعسـكرية�ال5ـ�8�4تسـتلزم�اسـتعمال�القـ

  )3(.استخدامها�لحفظ�السلم�و�من�الدولي?ن�أو�إعاد�Gما�إى�نصاGÊما

من�خ;ل�هذه��حكام،�نجد�أن��من�الجما�ي�يقوم�عrى�مجموعت?ن�من�الوسائل،�اjجموعة��وى�µي�الوسائل�

ا،�واjجموعة�الثانية�تشمل�Pجراءات�الع;جية�أو�الوقائية�ال�45َتُحول�دون�Pخ;ل�بالسلم�و�من�الدولي?ن�أو��Gديدهم

  .الرادعة،�وµي�ال�45من�شأ�Gا�أن�تزيل�¤ثار�اN�jتبة�عن�Pخ;ل�بالسلم�و�من�الدولي?ن،�وتعيدهما�إى�نصاGÊما

1
  :وµي�تشمل�حسبما�ورد�-ي�ميثاق��مم�اjتحدة)�	�� ��, �6�4	��:)���@4	�� �6�4	���6�5

 .قوة�-ي�الع;قات�الدولية،�أو�ال Gديد�باستخدامهاحظر�استخدام�ال�-

 .حل�اjنازعات�الدولية�بالطرق�السلمية�-

 .نزع�الس;ح�-

 .تحقيق�التعاون�الدوي�لحل�اjشاكل�»قتصادية�و»جتماعية�-

 .العمل�عrى�منع�ان Gاكات�حقوق�Pنسان�-

 .العمل�عrى�تكريس�حق�تقرير�اjص?�Nلكل�الشعوب�-

2
  :وتشمل�حسبما�ورد�-ي�ميثاق��مم�اjتحدة)�	��:)��3��@8� �6�4	�����1	��6�4  

 .من�اjيثاق�40التداب?�Nاjؤقتة�طبقا�لنص�اjادة��-

  .من�اjيثاق�41التداب?�Nغ?�Nالعسكرية�طبقا�لنص�اjادة��-

 )4(.من�اjيثاق�42التداب?�Nالعسكرية�طبقا�لنص�اjادة��-

�
  -�� �! $%�� G21% ?�����B����%2	 ��:!� $��	�"�	� $�%��� 72�4	� :إجـراءات��مـن�الجمـا�ي��NـOعت
ُ
ت

مـن�ميثـاق��2/4ثاني�استثناء�َيِرُد�عrى�اjبـدأ�العـام�لتحـريم�اسـتخدام�القـوة�-ـي�الع;قـات�الدوليـة،�والـوارد�-ـي�نـص�اjـادة�

�مــــن�الجمــــا�ي،��8يشــــكل��مــــم�اjتحــــدة،�غ?ــــ�Nأن�الــــدكتور�جعفــــر�عبــــد�الســــ;م�يــــرى�أن�اســــتخدام�القــــوة�-ــــي�إجــــراءات�

                                                           

  .188عrي�عودة�العقابي،�مرجع�سابق،�ص/ د�(1)

  .27سابق،�صالرجع�اjبوزناده�معمر،��(2)

  . من�ميثاق�منظمة��مم�اjتحدة�41،42انظر�اjادت?ن��(3)

  .94،95ماهر�عبد�اjنعم�أبو�يونس،�مرجع�سابق،�ص/ د�(4)
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السـالفة�الـذكر،�£نـه��8يـتم�مـن�طـرف�الـدول�بصـفة�انفراديـة،�وأن��2/4استثناًء�عrى�الحظر�العام�الوارد�-ي�نص�اjـادة�

ستعمل�من�طرف�اjجلس�صاحب�»ختصاص��صيل�-ي�حفظ�السلم�و�من�الدولي?ن
ُ
  )1(.القوة�-ي�هذه�الحالة،�ت

�8تفـي��41إذا�رأى�مجلس��من�أن�التداب?�Nاjنصوص�عل¼Gا�-ي�اjـادة�: " ص�عrى�أنه�إّن�ميثاق��مم�اjتحدة�قد�ن

بالغرض،�أو�ثبت�أ�Gا�لم�َتِف�به،�جـاز�لـه�أن�يتخـذ�بطريـق�القـوات�الجويـة�والبحريـة�والNOيـة�مـن��عمـال�مـا�يلـزم�لحفـظ�

أجــــاز�اســــتخدام�القــــوة�بموجــــب�قــــرار�مــــن��هــــذا�هــــو�الــــنص�الــــذي) 2(."الســــلم�و�مــــن�الــــدولي?ن،�أو�Îعاد�Gمــــا�إــــى�نصــــاGÊما

مجلــس��مــن�-ــي�حالــة�ارتكــاب�دولــة�مــا�يســتوجب�اســتخدام�القــوة�ضــدها،�ولكــن�إذا�كانــت�هــذه�µــي�التــداب?�Nال5ــ�4يمكــن�

مباشـرة�دون�اللجـوء�أو�8إـى�التـداب?j42��Nجلس��من�اتخاذها،�فهل�لـه�أن�يلجـأ�إـى�اسـتخدام�القـوة�طبقـا�لـنص�اjـادة�

  لتداب?�Nغ?�Nالعسكرية؟اjؤقتة�أو�ا

،�بـل�لـه�الحريـة�الكاملـة�واjطلقــة�
ً
ذهـب�رأي�إـى�أن�مجلـس��مـن�غ?ـ�Nُملـَزم�بـاللجوء�إـى�التـداب?�Nغ?ـ�Nالعسـكرية�أو8

-ـــي�اتخـــاذ�التـــداب?�Nاjناســـبة�وال5ـــ�4يقـــع�عل¼Gـــا�اختيـــاره�jواجهـــة�اjوقـــف،�وعrـــى�ذلـــك�فلـــه�أن�يلجـــأ�إـــى�التـــداب?�Nالعســـكرية�

،�حيــث�أن�اjيثــاق�لــم�يفــرض�عrــى�41،42ر،�فــإن�مجلــس��مــن�غ?ــ�Nُملــَزم�بالتتــابع�الــوارد�-ــي�اjــادت?ن�مباشــرة،�بمعËــ��آخــ

�N?ــى�التــداباjجلــس�اتخــاذ�التــداب?�Nغ?ــ�Nالعســكرية،�بــل�أجازهــا�فقــط،�ولــيس�هنــاك�مــا�يــدعو�إــى�القــول�بضــرورة�اللجــوء�إ

ذلــك�أن�مجلــس��مــن�قــد�لجــأ�إــى�التــداب?�Nالعســكرية�غ?ــ�Nالعســكرية�قبــل�اللجــوء�إــى�التــداب?�Nالعســكرية،�والــدليل�عrــى�

  )  3(.1950مباشرة�دون�اللجوء�إى�التداب?�Nغ?�Nالعسكرية�-ي��زمة�الكورية�عام�

وذهب�رأي�آخر،�إـى�أنـه�عrـى�الـرغم�مـن�أن�مجلـس��مـن،�لـه�السـلطة�التقديريـة�اjطلقـة�-ـي�»ختيـار�بـ?ن�اjـادت?ن�

�أن�يلجــأ�إــى�التــداب?�Nاjؤقتــة�طبقــا�لــنص�،�أي�بــ?ن�التــداب?�Nغ?ــ�Nال41،42
ً
عســكرية�والتــداب?�Nالعســكرية،�إ�8أنــه�عليــه�أو8

  .من�اjيثاق�قبل�اللجوء�إى�التداب?�Nالعسكرية�40اjادة�

�N?ـى�التـداب�إـى�التـداب?�Nغ?ـ�Nالعسـكرية،�فـإن�لـم�ُتْجـِد،�لجـأ�إ
ً
وذهب�رأي�ثالث�إى�أنه�عrى�مجلس��من�أن�يلجأ�أو8

�أّن�تنفيــذ�التــداب?�Nالعســكري
ْ
ة،�وذلــك�عrــى�أســاس�أن�اللجــوء�إــى�التــداب?�Nالعســكرية�قــد�يعرقــل�أعمــال�مجلــس��مــن،�إذ

العســكرية�تتطلـــب�وجـــود�اتفاقـــات�بـــ?ن�مجلـــس��مـــن�والـــدول�اjعنيـــة،�وهـــذه�»تفاقـــات�لـــم�يـــتم�إبرامهـــا�إـــى�¤ن،�و�مـــر�

�إى�اتخاذ�التداب?�Nغ?�Nالعسكريةيختلف�بالنسبة�للتداب?�Nغ?�Nالعسكرية،�فمن��فضل�أن�   )  4(.يلجأ�مجلس��من�أو8 

إّن�سلطة�استخدام�القوة�العسكرية�-ي�إطـار�نظـام��مـن�الجمـا�ي،�وعمـ;�بنصـوص�الفصـل�السـابع�مـن�اjيثـاق،�

�اjادة�
ً
عت�NOمـن�بـ?ن�السـلطات�اjمنوحـة�jجلـس��مـن�بمقت�ـ[��ميثـاق��مـم�اjتحـدة�GÊـدف�42وتحديدا

ُ
الحفـاظ��منه،�ت

عrى�السلم�و�من�الدولي?ن،�أو�إعاد�Gما�إى�نصاGÊما،�مع�Pشارة�إى�أن�هذه�التداب?�Nال�45يتخذها�اjجلس�يش�Nط�ف¼Gـا�

�مـن�أعمـال�العـدوان�وفـق�مـا�جـاء�-ـي�
ً
تكييف�الوضع�ُمْسـبقا�لتحديـد�مـا�إذا�كـان�Gåـدد�السـلم�أو�ُيخـل�بـه،�أو�يشـكل�عمـ;

  )5(.من�اjيثاق�39اjادة�

                                                           

  .231بن�منصور�عبد�الكريم،�مرجع�سابق،�ص/ د�(1)

  .من�ميثاق�منظمة��مم�اjتحدة�42انظر�اjادة��(2)

  .286سابق،�صماهر�عبد�اjنعم�أبو�يونس،�اjرجع�ال/ د�(3)

  .287ماهر�عبد�اjنعم�أبو�يونس،�مرجع�سابق،�ص/ د�(4)

  .323خالد�أبو�سجود�حساني،�مرجع�سابق،�ص�(5)
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م��من�الجما�ي�يقوم�عrـى�ردع�العـدوان�أيـا�كانـت�مصـادره�وأيـا�كانـت�القـوى�ال5ـ�4يتحـرك�-ـي�إطارهـا،�وبـذلك�ونظا

فإنــه��8يســ Gدف�مصــادر�محــددة�بالــذات،�أو�تقييــد�بعــض�الـــدول�دون�الــبعض�¤خــر،�وإنمــا�يرمــي�إــى�معاقبــة�أي�دولـــة�

  )1(.تلجأ�إى�»ستخدام�غ?�Nاjشروع�للقوة�-ي�ع;قا�Gا�الدولية

����	��
 �&���%1	� $��%�� ������ ���! �مــن�ميثــاق��مــم��02مــن�اjــادة��05نصــت�الفقــرة�: ����1� �	������$ �	��"�	

اjتحـــــدة�عrـــــى�أن�يقـــــدم��عضـــــاء�كامـــــل�اjســـــاعدة�إـــــى��مـــــم�اjتحـــــدة�-ـــــي�أي�عمـــــل�تتخـــــذه�وفقـــــا�£حكـــــام�هـــــذا�اjيثـــــاق،�

�مــ
ً
ن�أعمــال�اjنــع�أو�القمــع،�فهــذا�يتطلــب�مــن�الــدول�ويمتنعــون�عــن�مســاعدة�أي�دولــة�تتخــذ��مــم�اjتحــدة�إزاءهــا�عمــ;

  )2(:�عضاء�تسخ?�Nإمكانا�Gا�-ي�خدمة��مم�اjتحدة�و�لهذا�الواجب�جانبان

يتمثــل�-ـي�عـدم�مسـاعدة�أي�دولــة�تتعـرض�لعقوبـات�زجريــة�مـن�جانـب��مـم�اjتحــدة،�و-ـي�عـدم�»نحيــاز��:جانـب�سـلÀ¿-أ

قواعـــد�الدوليـــة،�و-ـــي�عـــدم�»ع�ـــNاف�باjكاســـب�اjعنويـــة�أو�اjاديـــة�ال5ـــ�4تكـــون�قـــد�إل¼Gـــا�أو�مؤازر�Gـــا�-ـــي�أعمالهـــا�اjنافيـــة�لل

  .حقق Gا�من�جّراء�اعتداGéا�عrى�الدول�اjساjة

مـــن�اjيثـــاق،��43يتمثـــل�-ـــي�ضـــرورة�وضـــع�الدولـــة�كـــل�إمكانا�Gـــا�-ـــي�تصـــرف�اjنظمـــة�العاjيـــة،�فاjـــادة��:جانـــب�إيجـــابي�-ب

ي�ســــبيل�Pســــهام�-ــــي�حفــــظ�الســــلم�و�مــــن�الــــدولي?ن�بــــأن�يضــــعوا�-ــــي�تصــــرف�تــــنص�عrــــى�أن�جميــــع��عضــــاء�يتعهــــدون�-ــــ

  )3(.مجلس��من�ما�يلزم�من�القوات�اjسلحة�واjساعدات�والتسهي;ت�الضرورية�لحفظ�السلم�و�من�الدولي?ن

#	��	� ���	�
 �&�%1	� $%�� 7�-���	�"	� �4��%%	� �!  
لعصــــبة،�و-ــــي�ميثــــاق�منظمــــة��مــــم�اjتحــــدة�وإــــى�غايــــة�الف�ــــNة�ســــنتطرق�إــــى�واقــــع�نظــــام��مــــن�الجمــــا�ي�-ــــي�عهــــد�ا

  .اjعاصرة،�مع�ذكر�بعض�التطبيقات�العملية�لنظام��من�الجما�ي�-ي�الع;قاتب?ن�الدول 

���
 7�%�� �)��& 7���5 $��A)� �&��%1	� $�%�� 7��-�	 �أكـدت�اjعـارك�الحربيـة�ال5ـ�4دارت�خـ;ل�:�	���  5	��2%

رورة�تغي?�Nالنظام�الدوي�التقليدي،�وإنشاء�منظمة�دولية��Gدف�إى�الحد�مـن�التسـلح�وتحقيـق�الحرب�العاjية��وى�ض

�مــن�والســ;م�لجميــع�الــدول،�ومنــع�الــدول�مــن�اســتخدام�القــوة�لحــل�اjنازعــات�الدوليــة،�وإحــ;ل�نظــام��مــن�الجمــا�ي�

مـن�الجمـا�ي�بإنشـاء�عصـبة��مـم�بمقت�ـ[��محل�ُنظم��من�الفردية�ال�45سـادت�-ـي�ذلـك�الوقـت،�ولقـد�تبلـور�مفهـوم�� 

سس�الصلح�وإبعاد�شبح�الحرب�1919-06-28معاهدة�فرساي�-ي�
ُ
  )4(.ال�45وقع Gا�اثنتان�وث;ثون�دولة�لوضع�أ

ه�بــأن�فكــرة��مــن�الجمــا�ي�ُوضــعت�موضــع�التنفيــذ�£ول�مــرة�بظهــور�عصــبة��مــم�بعــد�الحــرب�العاjيــة� بدايــة،�ُننــّوِ

�عام�
ً
،�بـأن�لجـوء�أّي�دولـة�إـى�الحـرب�ُيعـد�اعتـداًء�16/1؛�حيث�اعتOـ�Nعهـد�العصـبة��طبقـا�للمـادة��1919وى،�وتحديدا

ولقـــد�قامـــت�عصـــبة��مـــم�بعــــدة�محـــاو8ت�مـــن�أجـــل�تطبيـــق�نظـــام��مـــن�الجمـــا�ي،�وقــــد�) 5(عrـــى�كافـــة�أعضـــاء�العصـــبة،

�4اعتOــــNت�الحــــرب�العدوانيــــة�جريمــــة�،�وال5ــــ1923تبلــــورت�اjحاولــــة��وــــى�-ــــي�مشــــروع�معاهــــدة�اjســــاعدة�اjتبادلــــة�لعــــام�

وjيـتمكن�) 6(دولية،�كما�أعلنت�هذه�اjعاهدة�نبذها�للحـرب�كو�Gـا�وسـيلة�غ?ـ�Nمشـروعة�-ـي�الع;قـات�السياسـية�الدوليـة،

 :نظام��من�الجما�ي�كما�تقرر�-ي�عهد�عصبة��مم�أن�يحافظ�عrى�السلم�الدوي�وهذا�لçسباب�التالية

                                                           

  .293صNOي�مقلد،�مرجع�سابق،�ص�(1)

  .84،�ص2018ماجد�الحموي،�القانون�الدوي�العام،�منشورات�الجامعة�»ف�Nاضية�السورية،�دمشق�/ ماهر�ملندي،�د/ د�(2)

  .84،�صجعنفس�اjر (3)

  .57عrي�عودة�العقابي،�مرجع�سابق،�ص/ د�(4)

  .179عبد�الحكيم�ضو�زامونه،�مرجع�سابق،�ص/ د�(5)

  .192عrي�عودة�العقابي،�اjرجع�السابق،�ص/ د�(6)
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ك�ســلطات�حقيقيــة،�£ن�كــل�دولــة�كانــت�تحــتفظ�بســلط Gا�كاملــة�-ــي�تحديــد�موقفهــا�مــن�أّي�لــم�تكــن�عصــبة��مــم�تملــ�-أ

 .مخالفة�لعهد�العصبة

إّن�مـــــا�يصـــــدر�عـــــن�عصـــــبة��مـــــم،�كـــــان�يقت�ـــــ[�4إجمـــــاع�كـــــل�الـــــدول��عضـــــاء،�وكانـــــت�قاعـــــدة�Pجمـــــاع�وراء�ضـــــعف��-ب

 .العصبة،�وعجزها�عن�مواجهة�العديد�من�حا8ت�العدوان

عصــبة��مـــم�الحــرب�بشـــكل�مطلــق�رغـــم�جعلــه��مـــن�الجمــا�ي�هـــدفا�أساســيا�للتنظـــيم�الــدوي،�فقـــد��لــم�ُيحــّرِم�عهـــد�-ج

منــه�العديــد�مـن�Pجــراءات�لحــل�اjنازعــات�بـالطرق�الســلمية،�فــإْن�فشــلت�الـدول،�جــاز�لهــا�»لتجــاء�إــى��15قـررت�اjــادة�

�مGHا
ً
  )1(.الحروب�دون�أن�يشكل�ذلك�مخالفة

�������
 7���-�	 ���2%�	�  ��5��	� ("����%	� 7��%�� ���%-�% "���& ���! �إّن�نظــام��مـن�الجمـا�ي�تــم�: ��%��$ �	���%1&

بـق�فعـ;�أم�بقيـت�النصـوص�القانونيـة�اjتعلقـة�
ُ
يه�من�طرف�اjجتمع�الدوي�-ي�ميثاق�منظمة��مـم�اjتحـدة،�فهـل�ط

ّ
تبن

�عrى�ورق؟�هذا�ما�سنجيب�عنه�-ي�النقطت?ن�التاليت?ن
ً
  :به�ِحNOا

�
 	� $%�� 7�-�  5���إّن�تطبيـق�نظـام��مـن�الجمـا�ي�-ـي�هـذه�اjرحلـة�وخاصـة�:����< !��) �	���� �	(���") �%1&

فيمــا�يتعلـــق�بالجانـــب�الع;âـــي�الـــذي�يقـــوم�فيـــه�مجلـــس��مـــن�بـــدور�الشـــرطي،�أصـــيب�بالشـــلل�الكامـــل�نتيجـــة�لعـــدم�تحقـــق�

ن�مجلــس��مــن�إ�8بموافقــة�كافــة�إجمــاع�الــدول�دائمــة�العضــوية؛�حيــث�أن�القــرارات�اjتعلقــة�بالســلم�و�مــن��8تصــدر�عــ

  )2(.وكافة�اjواد�ال�45تل¼Gا�من�الفصل�السابع�أصبحت�غ?�Nقابلة�للتطبيق�42هذه�الدول�مجتمعة،�وبالتاي�فاjادة�

لقد�أدى�العجز�الـذي�أحـاط�بمجلـس��مـن�أثنـاء�الحـرب�البـاردة،�والـذي�كـان�سـببا�-ـي�فشـل�نظـام��مـن�الجمـا�ي�

،��11/2ة�بتفســ?�Nوظائفهــا�وصــ;حيا�Gا�اjمنوحــة�لهــا�بمقت�ــ[��اjــادة�إــى�قيــام�الجمعيــة�العامــ
ً
�واســعا

ً
مــن�اjيثــاق�تفســ?Nا

  )3(.فباتت�الجمعية�العامة�تقوم�بدور�أك�NOمن�اjتصور�لها�ابتداء�بمقت�[��ميثاق��مم�اjتحدة

يـة�لـدى��مـم�اjتحـدة؛�إذ�ولقد�اتضح�أن�غموض�لغـة�اjيثـاق�واjبـادئ�ال5ـ�4يسـتند�إل¼Gـا،�هـو�أحـد�مـواطن�القـوة�الخف

ممـا�كــان�يمكــن�jيثـاق�العصــبة�أن�يمــدها�بـه،�وعrــى�ســبيل�اjثــال،��?ــN والقــدرة�عrــى�»سـتمرار�أكOــ�Nبكثيمـدها�بقــدر�مــن�اjرونـة�

فـــإّن�قـــرار�مـــنح�كـــل�عضـــو�مـــن��عضـــاء�الـــدائم?ن�-ـــي�مجلـــس��مـــن�حـــق�الفيتـــو،��-وغ?ـــNه�"Hensley" "هينســـrي" -مثلمـــا�أشـــار

تــأث?��Nمــم�اjتحــدة�عrــى��حــداث�إبــان�الحــرب�البــاردة،�ومــن�ناحيــة�أخــرى،�خفــض�ذلــك�البنــد�الــوارد�-ــي��ضــّيق�بشــدة�نطــاق

  )4(.ميثاق��مم�اjتحدة�احتمالية�انسحاب�القوى�الكNOى�من�اjنظمة،�مما�قد�يؤدي�إى�تفككها�-ي�الGHاية�وزوالها

  �
("���)	� ���	� ����� "�) �بـدأ�حظـر�اسـتخدام�القـوة�-ـي�الع;قـات�الدوليـة�إن�م:��� $%�� 7�-�  5	�%1&

أخذ�مفهوما�غ?�Nالذي�وضـعه�ميثـاق��مـم�اjتحـدة،�والـذي�يسـتوجب�عrـى�أي�عمـل�قسـري�عسـكري�أن�يكـون�بنـاء�عrـى�

تـــرخيص�صــــريح�مـــن�مجلــــس��مـــن،�وتحــــت�إدارتـــه�وإشــــرافه،�بغيـــة�التطبيــــق�الســـليم�لنظــــام��مـــن�الجمــــا�ي�اjحـــدد�-ــــي�

j5(.يثاقالفصل�السابع�من�ا(  

                                                           

  .47بلواد�قدور،�مرجع�سابق،�ص�(1)

  .185سابق،�صالرجع�اjعبد�الحكيم�ضو�زامونه،�/ د�(2)

،�بـــــن�1وة�-ـــــي�إطـــــار�القـــــانون�الــــدوي�Pنســـــاني،�مـــــذكرة�ماجســـــت?N،�كليــــة�الحقـــــوق،�جامعـــــة�الجزائـــــرمــــرزق�عبـــــد�القـــــادر،�اســـــتخدام�القــــ�(3)

  .42،�ص2012-2011عكنون 

  . 87بول�ويلكينسون،�مرجع�سابق،�ص�(4)

  .343خالد�أبو�سجود�حساني،�مرجع�سابق،�ص�(5)
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إّن�واقــع�النظــام�الــدوي�اjعاصــر�الــذي�نشــأ�بعــد�ان Gــاء�الحــرب�العاjيــة�الثانيــة،�والــذي�يحــدد�أبعــاده�ميثــاق��مــم�

اjتحـدة،�يؤكــد�أن�نظــام��مــن�الجمــا�ي�الــذي�نــص�عليــه�ميثـاق��مــم�اjتحــدة�لحمايــة�الســلم�و�مــن�الــدوي�قــد�فشــل،�

  ) 1(.ى�الحرب�الباردة�ب?ن�اjعسكرين�الشرúي�والغربيوهذا�الفشل�كان�ُينسُب�لسنواٍت�طويلة�إ

بــق�نظــام��مــن�الجمــا�ي�عrــى�الوجــه�الــذي�جــرى�-ــي�العــراق،�
ُ
فمنــذ�إنشــاء�منظمــة��مــم�اjتحــدة،�لــم�يســبق�أن�ط

سواًء�من�حيث�شموله�لكل�أشكال�العقوبات،�أو�مـن�حيـث�السـرعة�الفائقـة�-ـي��داء،�ورغـم�وجـود�حـا8ت�مماثلـة�مـن�

دها�اjجتمــع�الــدوي�-ــي�عهــد��مــم�اjتحــدة،�إ�8أن�ســابقة�العــراق�أثبتــت�أن��مــن�الجمــا�ي،�مــا�هــو�إ�8غطــاء�الغــزو�شــه

قــــانوني�jمارســــات�غ?ــــ�Nشــــرعية،�وقــــد�أثبتــــت�ســــابقة�العــــراق�أّن�إســــناد�نظــــام��مــــن�الجمــــا�ي�إــــى�مجلــــس��مــــن،�حيــــث�

كـــان�لـــه�دور�كب?ـــ��N-مـــة�فيـــه،�وحـــق�نقـــض�قراراتـــه�العضـــوية�الدائ�-تســـتوي�خمســـة�دول�دون�ســـواها�عrـــى�امتيـــازين�همـــا

وأسا^ـــــ[�4-ـــــي�الت;عـــــب�بمبـــــادئ�القـــــانون�الـــــدوي�وقراراتـــــه�الشـــــرعية�الدوليـــــة�وفـــــق�مصـــــالح�الـــــدول�الكOـــــNى،�وعrـــــى�رأســـــها�

  )2(.الو8يات�اjتحدة��مريكية�ال�8�45تقيم�اعتبار�£ي�قانون 

مية��منية�العربية،�لم�تحقق��هداف�اjرجوة�مGHا،�إْن�أما�عrى�اjستوى�Pقليم4،�فيتضح�أّن�»تفاقيات�Pقلي

لم�تكن�قد�فشلت�واقعيا�-ي�تحقيق��من�الجما�ي�العربي،�حيث�ثارت�وما�تزال�العديد�من��زمات�وال|}اعات�العربية�

دة�£من�واستقرار�الدول�العربية،�مثل�احت;ل�العراق�لدولة�الكويت�-ي�بداية�تسعينيات�القرن� اjا�[4،�وال|}اعات�اjهّدِ

و�زمات�اjسلحة�الحالية�-ي�اليمن�وسوريا�وليبيا�و�زمة�الخليجية��خ?Nة�اjتمثلة�-ي�الحصار�غ?�NاNOjر�الذي�فرضـته�

ونفــــس�الùــــ[4ء�بالنســــبة�لل|}اعــــات�-ــــي�إفريقيــــا،�) 3(.أربــــع�دول�عربيــــة�ضــــد�دولــــة�قطــــر�م Gمــــة�هــــذه��خ?ــــNة�برعايــــة�Pرهــــاب

يستطع�تجسيد�نظام��من�الجما�ي�بشكل�فعال�عrى�أرض�الواقع�مثلما�فشلت�منظمة�الوحـدة��فا8تحاد�Pفريقي�لم

  .Pفريقية�من�قبل

  :هناك�من�يرى�بأن�نظام��من�الجما�ي�نجح�مرت?ن�فقطو 

عنـــدما�أصـــدرت��1950أثنـــاء�الحـــرب�البـــاردة�-ـــي�الحـــرب�بـــ?ن�كوريـــا�الشـــمالية�ضـــد�كوريـــا�الجنوبيـــة�عـــام�:mو»ـــىالحالـــة� -

ذا�القــرار�باســم�قــرار�»تحــاد�مــن�أجــل�معيــة�العامــة�إعــ;ن�مــن�أجــل�الســ;م�بعــد�أن�فشــل�مجلــس��مــن،�وُعــرف�هــالج

ســـــاعة�إذا�قـــــّرر�مجلـــــس��مـــــن�ذلـــــك�بأغلبيـــــة��24،�وقـــــام�عrـــــى�أســـــاس�حـــــق�الجمعيـــــة�العامـــــة�با8نعقـــــاد�خـــــ;ل�)4(الســـــ;م

إصــــدار�قــــرار�بشــــأن�مــــا�Gåــــدد�الســــلم�و�مــــن�أعضــــائه،�أو�بنــــاء�عrــــى�طلــــب�أغلبيــــة��عضــــاء�عنــــد�فشــــل�مجلــــس��مــــن�-ــــي�

  )5(.الدولي?ن�بسبب�استخدام�أحد��عضاء�لحق�النقض

بعد�احت;له�للكويت،�بموجـب�قـرار��1991-ي�التدخل�الدوي�ضد�العراق�-ي�حرب�الخليج�الثانية�عام��:الحالة�الثانية�-

ذا�القرار،�هل�صدر�إعما�8لنص�سند�ه�،�ولقد�ثار�الجدل�حول 1990-11-29الصادر�-ي��678/1990مجلس��من�رقم�

                                                           

  ،  https://bit.ly/3ehmp6B: نبيل�العربي،�فشل�نظام��من�الجما�ي�الدوي،�من�اjوقع�Pك�Nوني�)1(

  ).ص.ر.د(،�2018-06-18: تاريخ�»ط;ع�

  .158إسعاد�عكسة،�مرجع�سابق،�ص/ د�(2)

�10841محمد�بن�عبد�العزيز�الخليفي،�اjحاسبة�الدولية�وتحقيق��من�الجما�ي،�مقال�منشور�-ي�جريدة�الشرق�القطرية،�العدد�/ د�(3)

  .16ص،�2019-06-28: ،�تاريخ�»ط;عhttps://bit.ly/36nQ8I4: ،�من�اjوقع�Pلك�Nوني2018-02-20 ليوم

 .1950- 11-03: ،�بتاريخA/RES/377/(V)AAانظر�قرار�الجمعية�العامة�لçمم�اjتحدة�رقم��(4)

  

  .106ابق،�صمرجع�سعبد�العزيز�رمضان�عrي�الخطابي،�/ د�(5)
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وال5ــ�4تخــول�مجلــس��مــن�ســلطة�اتخــاذ�تــداب?�Nعســكرية،�وبالتــاي�يكــون�القــرار�أحــد�تــداب?��Nمــن�الجمــا�ي؟�أم��42اjــادة�

  )1(.من�اjيثاق�51أنه�مجرد�قرار�كاشف�لحق�الدفاع�الشر�ي�الفردي�والجما�ي�الذي�تنص�عليه�اjادة�

�مــن�الجمــا�ي�الــدوي�مــن�خــ;ل�¤ليــات�العاjيــة�بالضــعف�وعــدم�الفعاليــة،��خاصــة�لقــد�اتســمت�جهــود�تحقيــق�

من�خ;ل�مجلس��من�الدوي�نتيجة�تحكم�»عتبارات�السياسية�-ي�اتخاذ�القرار،�حيث�لوحظ�تخلـف�القـرار�الحاسـم�

�أخـــــرى؛�وعليـــــه�يكــــون�صـــــائب
ً
�وازدواجيـــــة�التعامــــل�مـــــع�قضـــــايا��زمــــات�الدوليـــــة�أحيانــــا

ً
ا�القــــول�أن�النظـــــام�الـــــدوي�أحيانــــا

لتحقيــــــق��مــــــن�الجمــــــا�ي�الــــــدوي�وPقليمــــــ�4بصــــــفة�عامــــــة�والنظــــــام�الــــــدوي�لتســــــوية�ال|}اعــــــات�بصــــــفة�خاصــــــة،�يتســــــم�

وبنــاًء�عrــى�مــا�ســبق،�تبــدو�أهميــة�بــل�وضــرورة�التحــرك�الــدوي�وPقليمــ�4الســريع�نحــو�تفعيــل�. وعــدم�الفعاليــة بالضــعف

والع;قــــات�الوديــــة�بــــ?ن�الــــدول�والشــــعوب،�وذلــــك�بإعــــادة�النظــــر�-ــــي�أنظمــــة�عمــــل��آليــــات�تحقيــــق�وتعزيــــز�التعــــاون�الــــدوي

 )2(.¤ليات�الدولية�العاjية�وPقليمية�لتحقيق��من�الجما�ي�والدوي

 )��	� ���	�
 $��	�"	� $%��� 724	� -�� �! ��%�258� ?�%-�%	� ��"  
ـرو��مـن�الجمـا�ي�أمثـال�هـاس

ّ
يـرون�بـأن�إجـراءات��مـن�الجمـا�ي�يجــب�أن�" Claude"،�وكلـودHaas"لقـد�كـان�منظ

تطبقها�منظمة�تضم�دول�العالم�كلها،�وهو�وصف�لم�ينطبـق�إ�8عrـى�عصـبة��مـم�و�مـم�اjتحـدة،�ولكـن�عصـبة��مـم�

،�ومثـال�عrـى�ذلـك،�دورهـا�-ـي�الحـرب�الكوريـة�
ً
�ناقصا

ً
،�أما��مم�اjتحدة�فطبق Gا�تطبيقا

ً
لم�تطبق�تلك�Pجراءات�مطلقا

لحفــظ��مـن�العــالم4،�فلقـد�تطــور��-تاريخيـا�–،�وعrــى�الـرغم�مــن�أن�نظـام��مــن�الجمـا�ي�ظهــر1953و��1950بـ?ن�عـامي�

�يفوق�عدد�محـاو8ت�تطبيـق�
ْ
عمليا�بوصفه�نظاما�لحفظ��من�Pقليم�4من�جانب�منظمات�إقليمية�وليست�عاjية،�إذ

  )3(.تطبيقه�-ي�السياق�العالم�4إجراءات��من�الجما�ي�-ي�السياق�Pقليم�4عدد�محاو8ت

���
 �لقد�أولت��مـم�اjتحـدة�اهتمامـا�خاصـا�لع;قـات��مـن�عrـى�هـذا�اjسـتوى،�وخاصـة�:%(���? �	��-�%�258� 7

عنـــدما�أقـــّر�ميثاقهـــا�دورا�متم?ـــ}ا�للمنظمـــات�Pقليميـــة�-ـــي�مجـــال�حفـــظ�الســـلم�و�مـــن�الـــدولي?ن،�و8ســـيما�الحـــا8ت�ال5ـــ�4

Pا�العمل�G¼قليم�4صالحا�ومناسبايكون�ف.  

كمــــا�ن;حــــظ�أن�الــــدول�كث?ــــNا�مــــا�تخطــــت�الع;قــــة�ال5ــــ�4حــــددها�اjيثــــاق�بــــ?ن��مــــم�اjتحــــدة�واjنظمــــات�Pقليميــــة��

بســع¼Gا�إــى�إنشــاء�تجمعـــات�إقليميــة�لçمــن،�تحــاول�مـــن�خ;لهــا�تحقيــق�مـــا�لــم�تســتطع�تحقيقــه�-ـــي�إطــار��مــم�اjتحـــدة،�

  )4(.اقمن�اjيث�51وذلك�استنادا�للمادة�

يقـــــول�أنصــــــار�Pقليميــــــة�عــــــن�التنظـــــيم�Pقليمــــــ4،�بأنــــــه�يجــــــب�أن�يكـــــون�الصــــــورة�البديلــــــة�للمنظمــــــة�العاjيــــــة؛�£ّن�

الروابط�Pقليمية�حقيقة�قائمة�تع�NOعن�تضامن�وثيق�ب?ن�مجموعة�من�الدول،�كما�تقوم�فكرة�Pقليمية�عrى�أساس�

ات�ومشـــاكل�متشـــاGÊة،�وµـــي�أكÞـــ�Nقـــدرة�عrـــى�تفهـــم�طبيعـــة�هـــذه�أن�الـــدول�الواقعـــة�-ـــي�إقلـــيم�جغرا-ـــي�معـــ?ن،�لهـــا�اهتمامـــ

  )5(.اjشاكل،�و8سيما�-ي�مجال��من�والدفاع�عن�اjصالح�اjش�Nكة

                                                           

ختـــــــال�هـــــــاجر،�التـــــــدخل�Pنســـــــاني�-ـــــــي�العـــــــراق�بـــــــ?ن�التNOيـــــــر�Pنســـــــاني�والتوظيـــــــف�السيا^ـــــــ[4،�دار�الهـــــــدى�للطباعـــــــة�والنشـــــــر�والتوزيـــــــع،�(1)

  .36،�ص2013الجزائر

  .16محمد�بن�عبد�العزيز�الخليفي،�مرجع�سابق،�ص/ د�(2)

  .103أحمد�عrي�سالم،�مرجع�سابق،�ص(3)

  .30،�صبوزناده�معمر،�مرجع�سابق�(4)

  . 35بوزناده�معمر،�مرجع�سابق،�ص(5)
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إّن��جــواء�ال5ــ�4صــاحبت�الحــرب�العاjيــة�الثانيــة،�ومــن�قبلهــا�عجــز�عصــبة��مــم�عــن�وضــع�ترتيبــات�أمنيــة�عاjيــة�

ى�بروز�التفك?�Nنحو�إقامة�تنظيمات�إقليمية�بعد�هذه�الحرب،�ليست�ذات�8حتواء�ال|}اعات�والحروب�-ي�العالم،�أدت�إ

أهــــداف�اقتصــــادية�فحســــب،�بــــل�أيضــــا�ذات�أهــــداف�أمنيــــة،�خاصــــة�مــــع�تنــــامي�Pدراك�الــــدوي�£هميــــة��مــــن�Pقليمــــ�4

انــت�،�ال5ـ�4ك"N.A.T.O"لتحقيـق�التكامـل�»قتصــادي،�وكانـت�إرهاصـات�هــذه��نظمـة،�منظمــة�حلـف�شـمال��طل½ــ[�4

  )1(.بمثابة�مظلة�الحماية�للجماعة�»قتصادية��وروبية�آنذاك

إّن�التكريس�الفعrي�لنظام��من�الجما�ي،�كان�من�خـ;ل�ميثـاق��مـم�اjتحـدة�الـذي�تضـمن�الحالـة��وـى�8سـتخدام�

لحالـة�الثانيـة�مـن�خـ;ل�القوة�جماعيا�من�خ;ل��مم�اjتحدة�-ي�سياق�نظـام��مـن�الجمـا�ي�اjكـرس�-ـي�الفصـل�السـابع،�وا

 )2(.من�الفصل�الثامن�53اjنظمات�Pقليمية،�وµي�أيضا�مقيدة�بأحكام�ميثاق��مم�اjتحدة،�خاصة�-ي�اjادة�

�����
 $��	�"�	� $�%��� 724	�) "��إّن�مبـدأ�السـلم�و�مـن�الـدولي?ن�عrـى�الـرغم�مـن�تكـراره�-ـي�ميثـاق��مـم�: �	%:

�لهذا�اjبدأ،�مما�أدى�إى�»خت;ف�حوله،�فلقد�اختلـف�الفقـه�اjتحدة،�إ�8أن�واض·ي�اjيثا
ً
�محددا

ً
ق�لم�يضعوا�تعريفا

حول�وضع�ضوابط�لهذا�اjبدأ،�حيث�ذهب�اتجاه�أول�إى�أن�مفهوم�السلم�و�من�الدولي?ن�خ;ل�ف�Nة�الحرب�الباردة،�

و�مـن�الـدولي?ن�نظـرة��شـاملة�عrـى�اعتبـار�أن��،�£نـه�كـان�ُيْنظـُر�إـى�السـلم1990يختلف�عنه�-ي�الف�Nة�ال;حقـة�عrـى�عـام�

  ) 3(.ك;�مGHما�يرتبط�باºخر

��	��
 $�%��� 724	� -�� �! ��%�258� ?�%-�%	� ��"	 �����:	� G�4�� :تحـدة�الع;قـة�jـم�ميثـاق��مـم�ا
ّ
نظ

،�وتّضــمن�الفصـل�الثــامن�مــن�اjيثـاق�54-52بـ?ن�منظمـة��مــم�اjتحـدة�والتنظيمــات�Pقليميـة�-ــي�الفصـل�الثــامن�اjـواد�

�53الــنص�عrــى�إمكانيــة�مســاهمة�الوكــا8ت�والتنظيمــات�Pقليميــة�-ــي�حفــظ�الســلم�و�مــن�الــدولي?ن،�كمــا�أجــازت�اjــادة�

من�اjيثاق�jجلس��من�أن�يستخدم�هذه�التنظيمات�والوكا8ت�Pقليمية�-ي�أعمـال�القمـع�و-ـي�إنفـاذ�التـداب?�Nالقمعيـة�

رقابتـــه�م5ـــ��رأى�اjجلـــس�ذلـــك�م;ئمـــا،�ولكـــن�الوكـــا8ت�والتنظيمـــات�Pقليميـــة�ذا�Gـــا،�ليســـت�العســـكرية�تحـــت�إشـــرافه�و 

  )4(.مخولة�للقيام�بأي�عمل�من�أعمال�القمع�دون�إذن�أو�تفويض�من�مجلس��من

ولقـــد�أشــــار�مجلـــس��مــــن�إـــى�دور�اjنظمــــات�الدوليـــة�-ــــي�حفـــظ�الســــلم�و�مـــن�-ــــي�الكث?ـــ�Nمــــن�اjناســـبات،�ومــــن�ذلــــك�

ه�اjتعلقــة�بيوغســ;فيا�الســابقة،�وبالصــحراء�الغربيــة،�وبروانــدا�وبموزنبيــق،�وبــأنغو�8وبالصــومال،�وGÊــاي�45وباÎتحــاد�قراراتــ

الســـوفياتي�الســـابق،�وقـــد�أشـــارت�هـــذه�القـــرارات�أحيانـــا�صـــراحة�إـــى�الفصـــل�الثـــامن�مـــن�اjيثـــاق،�بينمـــا�اكتفـــت�-ـــي�أحيـــان�

ال|ـ}اع،�أو�بالـدعوة�إـى�توثيـق�ُعـَرى�التعـاون�بـ?ن��مـم�اjتحـدة�واjنظمـات��أخـرى�بتثمـ?ن�الجهـود�Pقليميـة�اjبذولـة�لتسـوية

ذات�دور�محـوري�بالنسـبة�jجلـس��مــن��-خاصــة�بعـد�ان Gـاء�الحـرب�البــاردة�–Pقليميـة،�فأصـبحت�اjنظمـات�الدوليـة�إذن

  )5(.ض�ال|}اعات�الدولية-ي�اjسائل�اjتصلة�بحفظ�السلم�و�من�الدولي?ن،�وتبوأت�دورا�قياديا�ورئيسيا�-ي�بع

                                                           

  .94،�ص2009،�دار�النشر�للجامعات،�القاهرة�)Pيكواس�نموذجا(بدر�حسن�شاف·ي،�تسوية�الصراعات�-ي�إفريقيا�/ د�(1)

  .35مرزق�عبد�القادر،�مرجع�سابق،�ص�(2)

  .65زايد�بن�عي½[�،�مرجع�سابق،�ص�(3)

[�،استخدام�القوة�-/ د(4)   .274ص،��2004ردن��عمان،ي�القانون�الدوي�اjعاصر،دار�وائل�للنشر�والتوزيع،محمد�خليل�اĵو
    .275،�صنفس�اjرجع(5)
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����)��
 $��%��� 72��4	� -���� �اخ�Nنــا�عينــات�مــن�هــذه�اjنظمــات،�تتمثــل�-ــي�ميثــاق�:�� 7��3	����%�258� ?���%-�% !��

و»تفاقيـــة�العربيـــة�للـــدفاع�اjشـــ�Nك�كنمـــوذج�للمنظمـــات�Pقليميـــة،�وذلـــك�بـــالنظر�إـــى�أن�" Pكـــواس"ومنظمـــة�" الرّيـــو"

  .ال|}اعات�-ي�الواقع�الدوي�الدول�التابعة�لها�تشهد�الكث?�Nمن

�
 7�����	 ������	� B������%1947 "El río":برمــت�بـــ?ن�الـــدول��مريكيــة،�تـــم�تعـــديلها�عـــام�
ُ
هــو�معاهـــدة�أمـــن�جمـــا�ي�أ

،�نصت�عrى�أن�كل�هجوم�مسلح�عrى�إحدى�الدول،�يعت�NOهجوما�عrى�كل�الدول��خرى،�ورغم�ذلك،�فال|}اعات�1975

عـام�" بنمـا"و�1983عـام�" غرينـادا"و�1962ت�عديـدة،�أهمهـا�قضـية�كوبـا�عـام�لم�تغـب�عـن�السـاحة،�فلقـد�شـهدت�نزاعـا

 )1(.1994-1992من�" هاي45"و�1989

� 
 G��@8� �%-�%)E.C.O.W.A.S(:الجما�ي�� ��من �نظام �نشأة �-ي �الدولية �العوامل �من ساهمت�مجموعة

�الحرب�ال �بعد �الدوي �النظام �وطبيعة �الدولية �مرتبط�بالبيئة �بعضها �¤خر�مرتبط�للجماعة، �وبعضها �الثانية، عاjية

 )2(.بالنظم�»ستعمارية�السابقة�لÑقليم،�وثال(Gا�مرتبط�بال Gديدات�الخارجية

،�1986،�ودخـل�ح?ـ}�التنفيـذ�عـام�1981الـذي�تـم�توقيعـه�عـام��–وُيعد�بروتوكول�اjساعدة�الجماعية�-ي�حالة�الـدفاع�

5ـــــ�4شـــــابت�بروتوكـــــول�عـــــدم�»عتـــــداء،�خاصـــــة�فيمـــــا�يتعلـــــق�باتخـــــاذ�محاولـــــة�مـــــن�قبـــــل�الجماعـــــة�jعالجـــــة�جوانـــــب�القصـــــور�ال

مجموعـة�مـن�التــداب?�Nالجماعيـة�-ـي�حالــة�وقـوع�عــدوان�عrـى�دولـة�عضــو،�ومـن�ثــم�فهـو�ُيعـد�مكمــ;�للNOوتوكـول��ول،�خاصــة�

�بــه�اتخــاذ�التــداب?��Nمنيــة�ال;زمـة،�فضــ;�عــن�الــنص�عrــى�إنشــاء�قــوات�خاصــ
ُ
ة�تكــون�بمثابــة�أنـه�وضــع�هــيك;�مؤسِســيا،�ُينــاط

¤لية�العسكرية�لتنفيذ�قرارات�هذه�اjؤسسات�عند�التـدخل،�وبـالرغم�مـن�هـذه�Pيجابيـات،�فقـد�اع�ـNى�الNOوتوكـول�أيضـا�

  )3(.بعض�السلبيات،�أبرزها�مشكلة�التمويل

'
 ���)��	� ���%�1	� ��" $��) 9"���5�� $����	�� O��*%	� ��!"	� ��5����:تجـاوز�أ�Nن�ُيمكـن�القـول�مـن�غ?ـ

فكــرة��مــن�الجمــا�ي�العربــي�ضــد�العــدوان،�أو�ال Gديــد�بــه،�تجــد�أصــولها�-ــي�ميثــاق�جامعــة�الــدول�العربيــة،�فقــد�جــاء�-ــي�

دولـة�لاأعضـاء�الجامعـة،�أو�خùـ[�4وقوعـه،�فإذا�وقـع�اعتـداء�مـن�دولـة�عrـى�دولـة�مـن�: " من�هـذا�اjيثـاق�مـا�يrـي�06اjادة�

ْعتدى�عل¼Gا�أو�اjهددة�با8عتداء،�
ُ
jمجلس�الجامعة�"أن�تطلب�دعوة�لها�يحق�ا " 

ً
  )4(.ل;نعقاد�فورا

عتOِـــ�Nُالـــدول�اjتعاقـــدة�كـــل�اعتـــداء�مســـلح�يقـــع�عrـــى�أي�دولـــة�مGHـــا�أو�: مـــن�»تفاقيـــة�عrـــى�مـــا�يrـــي�02كمـــا�تـــنص�اjـــادة�
َ
ت

�بحـــق�الـــدفاع�الشـــر�ي�الفـــردي�والجمـــا�ي�عـــن�
ً
كيا�Gـــا،�تل�ـــ}م�أكÞـــN،�أو�عrـــى�قوا�Gـــا،�اعتـــداًء�عل¼Gـــا�جميعـــا،�ولـــذلك�فإ�Gـــا�عمـــ;

عتـَدى�عل¼Gـا،�وبـأن�تتخـذ�عrـى�الفـور�منفـردة��ومجتمعـة�جميـع�التـداب?N،�وتسـتخدم�
ُ
jى�معاونـة�الدولـة�أو�الـدول�ابأن�تبادر�إ

 )5(.جميع�ما�لدGåا�من�وسائل،�بما�-ي�ذلك�استخدام�القوة�اjسلحة�لرد�»عتداء،�وÎعادة��من�والس;م�إى�نصاGÊما

العـــراق�با8متنـــاع�عـــن�اســـتخدام�القـــوة�أو��1777رار�مجلـــس�جامعـــة�الـــدول�العربيـــة�رقـــم�-ـــي�هـــذا�الصـــدد،�ألـــزم�قـــ

ال Gديـــد�GÊـــا�ضـــد�الكويـــت،�كمـــا�ألـــزم�القـــرار�بـــاúي��عضـــاء�بمبـــدأ��مـــن�الجمـــا�ي،�أي�تقـــديم�اjســـاعدة�الفاعلـــة�للكويـــت�

G ا�ضد�الكويـت،�فمبـدأ��مـن�لحماية�استق;لها،�من�دون�انتظار�تحديد�العراق�موقفه�من�استخدام�القوة�أو�الGÊديد�

                                                           

  .72مرجع�سابق،�صêي�آنييل،�(1)

  .94بدر�حسن�شاف·ي،�مرجع�سابق،�ص/ د(2)

  .103نفس�اjرجع،�ص�(3)

  . 69محمد�عزيز�شكري،�مرجع�سابق،�ص/ د�(4)

  . 71نفس�اjرجع،�ص�(5)
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الجمـــا�ي�كــــان�أســــم��اjبــــادئ�ال5ـــ�4ســــعت�جامعــــة�الــــدول�العربيــــة�إـــى�تطبيقــــه�-ــــي��زمــــة،�بـــل�كــــان�شــــرطا�كافيــــا�لتطبيــــق�

اjبــدأين�¤خــرين،�أي�إ�Gــاء�التــدخل�العســكري��جن¿ــ�4-ــي��زمــة،�ومنــع�العــراق�مــن�اســتخدام�القــوة�لتســوي Gا،�وهــذا�مــا�

  )1(.ت�ال�45قادت�8تخاذ�قرار�مجلس�الجامعةاتضح�من�اjناقشا

���4%�/
  ���@��4�	� ������ ��طـرأ�تطــور�كب?ـ�N-ـي�أســاليب�التنظـيم�الــدوي�بفضـل�تعــاون�: �-���� $��%�� 7	���%1&

،�حيــث�كـان�الهــدف��سا^ـ[�4آنــذاك�1920الحلفـاء�أثنـاء�الحــرب�العاjيـة��وــى،�ومـا�ت;هـا�مــن�إنشـاء�لعصــبة��مـم�عـام�

ة�هــو�إقامــة�حلــف�عســكري�واحــد�يضــم�كافــة�دول�العــالم،�ويحــل�محــل��حــ;ف�العســكرية�اjتنوعــة،�مــن�إنشــاء�العصــب

وهــو�مــا�ورد�صــراحة�-ــي�النقطــة��وــى�مــن�اjبــادئ��ربعــة�عشــر�للــرئيس��مريكــي�ويلســن،�الــذي�كــان�يــرى�ضــرورة�إلغــاء�

توحـــة�أمـــام�جميـــع�الـــدول،�ويكـــون��حـــ;ف�العســـكرية،�و»كتفـــاء�بقيـــام�حلـــف�عســـكري�واحـــد�تكـــون�العضـــوية�فيـــه�مف

  )2(.كاف;�للس;م�العالم�4أك�NÞمما�تكفله��ح;ف��خرى 

دور�-ـــي�حفـــظ�الســـلم�و�مـــن�الـــدولي?ن؟��-فعـــ;�-هـــل�لçحـــ;ف�العســـكرية�:-ـــي�هـــذا�الســـياق،�نطـــرح�التســـاؤل�التـــاي

تلـف�الفقهـاء�بشـأن�هـذه�اjسـألة�لقـد�اخ. وبذلك�تكون�هذه��ح;ف�أحد�أهم��طراف�الفاعلة�-ي�نظام��من�الجما�ي

  :إى�رأي?ن�متباين?ن

�
 $�%��� 72�4	� -��� ��! ���@4�	� ���� ��"	 E���%	� P�1��� :إّن��حـ;ف�العسـكرية��8تنشـأ�طبقـا�

للفصل�الثامن�من�ميثاق��مم�اjتحدة،�£ّن�الحلف�العسكري��8ينشأ�GÊدف�صيانة��مـن�والسـلم�Pقليميـ?ن،�بـل�µـي�

  )3(.عادة�توجه�نحو�إيفاء�أهداف�عسكرية�ضد�كتل�عسكرية�أخرى�محددة-ي�ال

و-ـي�العــادة،�تحتــوي�مواثيــق�هــذه��حــ;ف�عrــى�تفسـ?Nات�فضفاضــة�jعËــ���مــن�الجمــا�ي�لــدول�الحلــف،�و�8تل�ــ}م�

مـــن�بمـــواد�الفصـــل�الثـــامن�مـــن�اjيثـــاق؛�لـــذلك��8يمكـــن�إســـناد�شـــرعية�وجودهـــا�إليـــه�أو�تســـبيب�نشـــاطا�Gا�عـــن�طريـــق�� 

والســلم�الــدولي?ن،�بــل�كمــا�يشــ?�Nالفقهــاء،�فــإّن�وجــود�هــذه��حــ;ف،�هــو�عامــل�تــوتر�و�Gديــد�للســلم�الــدوي،�£�Gــا�مــزودة�

بأحــــدث�أســــاليب�الــــدمار�الجمــــا�ي�والشــــامل،�وµــــي�تعمــــل�باســــتق;ل�تــــام�عــــن�أي�منظمــــة�دوليــــة�أخــــرى�لفــــض�ال|}اعــــات�

��8يمكن�اعتبارها�منظمات�أمن
ْ
  )4(.جماعية�إقليمية�كما�يّد�ي�ُمنشؤوها�وحفظ��من�والسلم،�إذ

�-ـي�تجســيد�نظــام��مـن�الجمــا�ي،�ومــن�
ً
بالنسـبة�ل;تجــاه�القائــل�بـأن��حــ;ف�العســكرية،��8يمكـن�أن�تحقــق�غايــة

ثــــم��8يســــتطيع�مجلــــس��مــــن�اللجــــوء�إل¼Gــــا�-ــــي�تنفيــــذ�التــــداب?�Nالقســــرية�ذات�الطــــابع�العســــكري،�اســــتند�أصــــحاب�هــــذا�

  : التالية»تجاه�إى�الحجج�

إّن��حـ;ف�العســكرية�تشــكل�منــاطق�نفــوذ،�وبالتــاي�انقســام�اjجتمــع�الـدوي�إــى�معســكرات،�ممــا�يزيــد�مــن�التــوتر�-ــي��-1

الع;قات�الدولية،�فإنشاء�حلف�شمال��طلنطي�مث;،�أدى�إى�تشكيل�حلف�وارسو�كتكتل�مقـاب;�لـه�وذلـك�يتنـا-ى�مـع�

  .ما�يرمي�إليه�نظام��من�الجما�ي

                                                           

(1)r194ي�سالم،�مرجع�سابق،�صأحمد�ع.  

مرغËــ�4ح?ــ}وم�بــدر�الــدين،�دور��حــ;ف�العســكرية�-ــي�حفــظ��مــن�الجمــا�ي�الــدوي�وفقــا�jيثــاق��مــم�اjتحــدة،�مجلــة�العلــوم�القانونيــة��(2)

  .93،�ص2014،�جامعة�الوادي،�الجزائر�08والسياسية،�العدد

  .90،�ص1998 )ن.ب.د.د(مأمون�مصطفى،�قانون�اjنظمات�الدولية،�/ د�(3)

  .91نفس�اjرجع،�ص�(4)
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كل�حلـف�عسـكري،�يحـاول�زيـادة�قّوتـه�عrـى�حسـاب��حـ;ف�والتكـت;ت��خـرى،�ممـا�يـؤدي�إـى�تشـجيع�السـباق�نحـو��-2

التسـلح،�ومــن�شــأن�ذلــك�أن�يــزرع�عــدم�الثقـة�بــ?ن�الــدول،�وانقســام�دول�العــالم،�وذلــك�ينـاهض�تمامــا�مــا�جــاء�بــه�نظــام�

 )1(.�من�الجما�ي

وســــــائل�الهامـــــة�لتحقيــــــق�نظـــــام�تــــــوازن�القــــــوى،�إ�8أ�Gـــــا��8تتفــــــق�مـــــع�نظــــــام��مــــــن�إّن��حـــــ;ف�والتكــــــت;ت�العســـــكرية�مــــــن�ال�-3

  )2(.الجما�ي،�الذي�Gåدف�إى�تجميع�القوى،�للوقوف�-ي�وجهة�اjعتدي�وتضافر�القوى�-ي�هذه�الحالة�لتحقيق�السلم�الدولي?ن

�
 $�%��� 72�4	� -��� ��! ���@�4�	� ���� ��"	 "�D%	� P�1��� :ـى�الـرغم�مـن�أrن��حـ;ف�العسـكرية�ع

أداة�من�أدوات�توازن�القوى،�ووجودها�يؤدي�إى�تجزئة�القوة�-ي�اjجتمـع�الـدوي،�فضـ;�عـن�الـردع�اjتبـادل�بـ?ن�القـوى�

اjتكافئـــة،�وتصـــبح�الع;قـــة�بـــ?ن�الـــدول�متم?ـــ}ة�بالعـــداء�والخصـــومة،�إ�8أن�هنـــاك�اتجـــاه�آخـــر�مـــن�الفقـــه�يؤكـــد�عrـــى�أن�

�لنظـــام��مـــن�الجمـــا�ي�الـــدوي،�و�8تتنـــاقض�معـــه،�ووســـيلة�لتحقيـــق�التكـــت;ت�العســـكرية�يمكـــن�أن�
ً
ـــ; تكـــون�عـــام;�ُمكّمِ

 )3(.استقرار�الس;م�العالم4

G%�/	� ���	�
�&�%1	� $%�� ""�� ��	� �6�4%	� 73�  
ة�إّن�مــن�أهــم�القضــايا�ال5ــ�4كانــت�و�8زال�الــبعض�مGHــا�Gåــدد�الســلم�العــالم4،�قضــية�الــدول�اjعاديــة�للــدول�اjوقعــ

عrــى�ميثــاق�منظمــة��مــم�اjتحــدة�أثنــاء�الحــرب�العاjيــة�الثانيــة،�أضــف�إــى�هــذا�مســألة�الســباق�نحــو�التســلح،�وهــذا�مــا�

  :سنعالجه�-ي�العنصرين�التالي?ن

���
ُر�اjـادة�:����< �	���� �	��	%��� �	�������	�"�� �	%��"��� �&.��< ��7�% �	%���")  مـن�اjيثــاق�أّن�أّي��107ُتقـّرِ

 NــOيثــاق،��عمــل�ُيعتjــى�هــذا�اrوقعــة�عjحــدى�الــّدول�اÎيــة�الثانيــة�معاديــة�jإذا�تــم�ضــّد�دولــة�كانــت�-ــي�أثنــاء�الحــرب�العا�،
ً
مشــروعا

�لتلك�الحرب�من�ِقبل�الحكومات�اjسؤولة�عن�القيام�GÊذا�العمل
ً
�به�نتيجة   )4(.إذا�كان�هذا�العمل�قد�اُتِخذ�أو�ُرِخصَّ

�
  ���%	� ��" "�. (�:	� 7�"/�4� ��&��*%$��"��%2	 ��:)� �53 �107 B����%	� $�%:اسـتخدام�القـوة�-ـي�

هذه�الحالة�يكون�ضد�دولة�من�الدول�اjوقعة�عrى�ميثاق��مم�اjتحـدة�-ـي�الحـرب�العاjيـة�الثانيـة،�و�8شـك�أن�الـنص�

تخدام�عrــى�إمكانيــة�اســتخدام�القــوة�-ــي�هــذه�الحالــة،�هــو�اســتثناء�مــن�اjبــدأ�العــام�الــذي�نــص�عليــه�اjيثــاق�بتحــريم�اســ

�عليـــه�-ـــي�اjـــادة� مـــن�اjيثـــاق،�وال5ـــ107��4القـــوة�-ـــي�الع;قـــات�الدوليـــة،�أو�ال Gديـــد�باســـتخدامها،�وهـــذا�»ســـتثناء�قـــد�ُنـــصَّ

لـــيس�-ـــي�هـــذا�اjيثـــاق�مـــا�يبطـــل،�أو�يمنـــع�أي�عمـــل�إزاء�دولـــة�كانـــت�-ـــي�أثنـــاء�الحـــرب�العاjيـــة�الثانيـــة�معاديـــة�" قـــررت�أنـــه�

jــــى�هــــذا�اrوقعــــة�عjحــــدى�الــــدول�اÎيثــــاق،�إذا�كــــان�هــــذا�العمــــل�قــــد�اُتِخــــذ�أو�ُرِخــــص�بــــه�نتيجــــة�لتلــــك�الحــــرب�مــــن�قبــــل�

  ".الحكومات�اjسؤولة�عن�القيام�GÊذا�العمل
مـــن�اjيثـــاق�µـــي�أّي�دولـــة�كانـــت�-ـــي�الحـــرب�العاjيـــة��53ونجـــد�أن�الدولـــة�اjعاديـــة�طبقـــا�للفقـــرة�الثانيـــة�مـــن�اjـــادة�

ـــه�ضـــد�إحـــدى�هـــذه�الثانيـــة�مـــن�أعـــداء�أّي�دولـــة�موقعـــة�عrـــى�ميثـــاق� �مـــم�اjتحـــدة،�ويجـــب�أن�تكـــون��عمـــال�ال5ـــ�4ُتوجَّ

وُيقصـــد�بالـــدول��عـــداء��دول�اjحـــور،�وµـــي�أjانيـــا،�إيطاليـــا�واليابـــان،�وُيقصـــد��)5(.الـــدول�نتيجـــة�للحـــرب�العاjيـــة�الثانيـــة

                                                           

  .162قاسم�محجوبة،�مرجع�سابق،�ص(1)

  . 29السيد�مصطفى�أحمد�أبو�الخ?N،�الدفاع�الشر�ي�للمنظمات�الدولية،��من�الجما�ي�الدوي،�مرجع�سابق،�ص/ د(2)

  .162سابق،�صقاسم�محجوبة،�مرجع�(3)

  .85،86نبيل�أحمد�حلم4،�مرجع�سابق،�ص/ د�(4)

(5)j109،�صرجعنفس�ا.  
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jعـادي�للسـ;م�بعـد�قيـام�GÊذين�النص?ن�حماية�الدول��عضاء�-ي��مم�اjتحدة�من�أن�تستأنف�دول�اjحـور�لنشـاطها�ا

  )1(.�مم�اjتحدة

�
  $��"����%	� $�%���.%	 ����2%�	� B����)��	�53 �107 B������%	� $���% :إّن�اســـتعمال�القـــوة�ضـــد�دولـــة�عـــدّوة�

�-ســـــابقا-،�بــــّرر�»تحــــاد�الســــوفياتي�1968ســــابقة،�لــــم�ُيــــَر�لــــه�وجــــود�وتطبيــــق�عمrــــي،�فأثنـــــاء�أزمــــة�تشيكوســــلوفاكيا�عــــام�

مـــن�ميثـــاق��مـــم�اjتحـــدة،�غ?ـــ�Nأّن��107،�و53عrـــى�أســـاس�اســـتعمال�اjـــادت?ن��"R.F.A"ديـــة�اعتـــداءه�عrـــى�أjانيـــا�»تحا

�N?ــى�التفســrْغــِرض"الــدول�الغربيــة�احتجــت�مباشــرة�ع
ُ
jتعســف�واjعاصــر،"اjــي�الســابقة�الوحيــدة�-ــي�العــالم�اµ2(،�فهــذه�(�

مــن�اjيثــاق،��107غربيــة�بتطبيــق�نــص�اjــادة�أjانيــا�ال"   Brejnev"فáــ�4اjحاولــة�الوحيــدة�إذن�ال5ــ�4هــّدد�ف¼Gــا�بريجنيــف�

 )3(.وذلك�قبل�دخول�هذه�الدولة�إى�عضوية��مم�اjتحدة

ويبــــدو�أن�اjــــادت?ن،�كانتــــا�تصــــلحان�للف�ــــNة��وــــى�مــــن��Gايــــة�الحــــرب�العاjيــــة�الثانيــــة،�و�8تنطبقــــان�عrــــى�الظــــروف�

عـدد�مـن�الـدول�-ـي�اjجتمـع�الـدوي،�كمـا�أن�نتـائج��العاjية�اjعاصرة،�£ن�لهذه�الـدول�ع;قـات�وديـة�وع;قـات�تعـاون�مـع

الحرب�العاjية�الثانية�قد�تمت�تصـفي Gا،�ويسـتحيل�عrـى�هـذه�الـدول�إحيـاء�السياسـة�العدوانيـة،�£ن�خطـر�العـدوان�-ـي�

الظروف�الحالية�قادم�من�دول�أخرى،�مثل�الو8يات�اjتحـدة�وإسـرائيل،�فلـذلك�كـان�مـن��جـدر�تعـديل�اjـادت?ن�بسـبب�

دم�صـــ;حيا�Gما�-ـــي�الظـــروف�الحاليـــة،�وتعويضـــهما�بأحكـــام�جديـــدة�تســـمح�للشـــعوب�اjســـتعَمرة�والشـــعوب�الخاضـــعة�عـــ

  )4(.والتمي?}�العنصري�باستعمال�القوة�من�أجل�تقرير�مص?Nها،�والحصول�عrى�»ستق;ل للسيطرة��جنبية

يــل�النصــوص�التاريخيــة،�إ�8أن��ســتاذ�وبــالرغم�مــن�أن�بعــض�¤راء�قــد�ذهبــت�إــى�أّن�هــذا�»ســتثناء�أصــبح�مــن�قب

الــّدكتور�حــازم�عــتلم�يشــ?�Nإــى�أن��مــر�يتعلــق�هنــا�باســتثناء�حقيقــي�يضــمنه�ح5ــ��¤ن�القــانون�الوضــ·ي�اjعاصــر،�والهــدف�

منـه�هــو�إضــفاء�الشــرعية�الدوليــة�عrـى�Pســ�Nاتيجية�ال5ــ�4أرادهــا�الحلفــاء�بغيــة�إعـادة�تشــكيل�دول�اjحــور�عrــى�النحــو�الــذي�

ن�عــــدم�تكــــرار�تجرب5ــــ�4الحــــرب�العاjيــــة��وــــى�والثانيــــة،�وعــــدم�تــــرك�هــــذه�Pســــ�Nاتيجية�رهينــــة�مجلــــس��مــــن�الــــدوي�يضــــم

  )5(.خشية�ترا�ي�هذا��خ?�Nأو�عدم�تمكنه�من�الGHوض�بتلك�اjهمة�بسبب�اع�Nاض�إحدى�الدول�الكNOى�دائمة�العضوية

ع
ُ
لـــة،�فقـــد�أصـــبحت�-ـــي�ذّمـــة�التـــاريخ،�إّن�صـــورة�اســـتخدام�القـــوة�ضـــّد�دولـــة�مـــن�دول�اjحـــور،�ت

َّ
عط

ُ
jـــي�حكـــم�ا-�NـــOت

،�2005ولقــد�قــّررت�الجمعيــة�العامــة�لçمــم�اjتحــدة�عــام��)6(.وذلــك�بعــد�دخــول�كافــة�دول�اjحــور�عضــوية��مــم�اjتحــدة

 )7(.من�اjيثاق�53،77،107الواردة�-ي�اjواد�" الدول�اjعادية�" إلغاء�Pشارات�إى�

،�وجــدنا�أن�هــذه�اjــواد�2019-02-02-ــي�) 8( اjيثــاق�-ــي�اjوقــع�الرســم�4لهيئــة��مــم�اjتحــدةولكــن�عنــد�اط;عنــا�عrــى�

�بعـــد�ســت?ن�عامـــا؟�وح5ـــ��بعــد�الـــنص�عrــى�ذلـــك�قبـــل�
ّ
غّ?ـــ�Nلحــد�¤ن،�فلمـــاذا�لـــم�ُيَشــْر�إـــى�وجــوب�تغي?ـــ�Nهـــذه�اjــواد�إ8

ُ
لــم�ت

ـغ�َعبـارات�الــدول�اjعاديـة��ح5ــ��¤ن،�فهـل�14حـواي�
ْ
نسـتطيع�القــول�أن�أحكـام�هـات?ن�اjــادت?ن�µـي�قواعــد��عامـا�،�فلــم�ُتل

                                                           

  .254مرجع�سابق،�ص�،محمد�الَسعيد�الَدقاق/ د(1)

 .263فوزي�أوصَديق،�مرجع�سابق،�ص/ د(2)

  .254محمد�الَسعيد�الَدقاق،�اjرجع�السابق،�ص/ د(3)

  .285بوكرا�إدريس،�مرجع�سابق،�ص�(4)

  .176،177محمد�يونس�الصائغ،�مرجع�سابق،�ص/ د(5)

  .99جع�سابق،�صماهر�عبد�اjنعم�أبو�يونس،�مر / د�(6)

 .52،�ص2005- 09-16بتاريخA/RES/60/1:،�الوثيقة�رقمA/60/L.1من�قرار�الجمعية�العامة�jنظمة��مم�اjتحدة�رقم��177انظر�الفقرة��(7)

 .2019- 06- 25:تاريخ�»ط;ع�،https://bit.ly/3edp5C5: من�اjوقع�Pك�Nوني�)8(
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ـــِرض�عrـــى�اjهـــزوم
ُ
نتِصـــر�الـــذي�ف

ُ
jوأعـــداء��مـــس�أصـــبحوا�اليـــوم�حلفـــاء! قانونيـــة�عاّمـــة�ومجـــّردة�فعـــ;�؟�أم�أّنـــه�قـــانون�ا !

  .فاليابان�وأjانيا�أصبحتا�-ي�صف�الو8يات�اjتحدة��مريكية،�بل�وتوجد�GÊما�قواعد�عسكرية�لهذه��خ?Nة

�������
 C2��4�	� ����� B�)��4	�� �يتضــمن�نــزع�التســلح�خفــض�القــدرات�العســكرية�ونزعهــا،�وهــذا�: ��%��$ �	���%1&

�مــر�يمكــن�تنفيــذه�مــن�طــرف�واحــد�أو�مــن�طــرف?ن�أو�مــن�عــدة�أطــراف،�قــد�يكــون�نــزع�الســ;ح��حــادي�الجانــب�طوعيــا�

عنـدما�تلحـق�الهزيمـة�بدولـة�أو�طـرف�غ?ـ��Nعندما�تختار�دولـة�بمحـض�إراد�Gـا�تقلـيص�أسـلح Gا،�وقـد�يكـون�ذلـك�مفروضـا

دولــة�-ــي�الحــرب،�أمــا�نــزع�التســلح�الثنــائي�الجانــب�واjتعــدد��طــراف�فقــد�يكونــان�نــاجم?ن�عrــى�اjفاوضــات�واjعاهــدات،�

والهــدف�مGHــا�تقليــل�التــوتر�واjخــاطر�ال5ــ�4ينطــوي�عل¼Gــا�اjــأزق��مËــ�4وســباقات�التســلح،�وذلــك�مــن�خــ;ل�خفــض�أعــداد�

  )j.)1وجودة�-ي�حيازة�كل�طرف�سلحة�ا

إّن�مشكلة�التسلح�سواء�فيما�يخص�الحد�مGHا�أو�ان�}اعها،�وأثرها�عrى�واقـع�ومسـتقبل��مـن�الجمـا�ي،��8بـد�مـن�

التأكيـد�عrـى�أن�النظـام�الـدوي�يسـتطيع�أن�يعمـل�عrـى�مسـتوى�عـال�مـن�التسـلح،�كمـا�-ـي�وسـعه�أن�يعمـل�عrـى�مســتوى�

ليـــة�يســـتطيع�أن�يكـــون�النظـــام�أكÞـــ�Nفعاليـــة�-ـــي�عـــالم�م|ـــ}وع�الســـ;ح،�حيـــث�فعاليتـــه�مـــنخفض،�ولكـــن�مـــن�الناحيـــة�العم

تــــزداد�مــــع�نزعــــه�أو�تخفيضــــه�وتقــــل�مــــع�زيــــادة�التســــلح،�وذلــــك�£ن��مــــن�الجمــــا�ي�بصــــفة�أساســــية�محاولــــة�لحشــــد�قــــوة�

  )2(.العالم�اjضادة�للحرب

دول�للقـوة�العسـكرية،�وقـد�حـرص�ميثـاق�فنظام��من�الجما�ي،�Gåدف�إى�ضرورة�العمل�عrى�الحد�مـن�حيـازة�الـ

��11،26،47مم�اjتحدة�عrى�بيان�أهمية�نزع�الس;ح�والصلة�بينه�وب?ن�حفظ�السلم�و�من�الدولي?ن،�وذلك�-ـي�اjـواد�

من�ميثاق��مم�اjتحدة،�وهذا�عكس��ح;ف�والتكت;ت�العسكرية�ال�45تعارض�نزع�الس;ح،�وذلك�£ن�نظـام��حـ;ف�

 )3(.زيادة�تسليح�الدول��عضاء�فيهGåدف�إى�

العوامـــــل�السياســـــية�والعســـــكرية،�تقـــــف�عائقـــــا�أمـــــام�مســـــألة�نـــــزع�الســـــ;ح،�ذلـــــك�أّن�للمؤسســـــات�نخلـــــص�إـــــى�أّن�

العســــكرية،�والتوجهــــات�السياســــية�والعقائديــــة�لقــــادة�الــــدول�-ــــي�العــــالم،�دور�أسا^ــــ[�4-ــــي�ذلــــك،�فالشــــبكة�اjعقــــدة�مــــن�

تــدخل�باســتمرار�Îحبــاط�أي�مشـروع�ل|ــ}ع�الســ;ح�-ــي�العــالم،�وإّن�هــذه�اjجمعــات�اjؤسسـات،�والصــناعات�العســكرية،�ت

الصــــناعية�العســــكرية،�تقــــف�ضــــد�أي�تخفــــيض�-ــــي��ســــلحة،�وتحــــارب��فكــــار�ال5ــــ�4تــــروج�ل|ــــ}ع�الســــ;ح�النــــووي�وغ?ــــNه،�

 )4(.وتعمل�عrى�إثارة�ال|}اعات�الدولية

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .93ل�روبنسون،�مرجع�سابق،�صبو �(1)

  .372مرجع�سابق،�صمحمد�أحمد�اjقداد،��(2)

  .28السيد�مصطفى�أحمد�أبو�الخ?N،�الدفاع�الشر�ي�للمنظمات�الدولية،��من�الجما�ي�الدوي،�مرجع�سابق،�ص�/د�(3)

  ، https://bit.ly/2WW4yfx: ،�من�اjوقع�Pلك�Nوني2006لسنة��253منشورات�مجلة�الجيش�اللبناني،�العدد�) 4(

  .2019-06- 28: تاريخ�»ط;ع
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  ا�بـحث�الثــاني  

  ا�ص5-الكفاح�ا�سلح�من�أجل�تقرير��
ــ�Nحولهــا�الجــدل،�£ن�

ُ
Þ
َ
ُيعتOــ�Nكفــاح�الشــعوب�مــن�أجــل�تقريــر�مصــ?Nها�مــن�أهــم�اjســائل�-ــي�الع;قــات�الدوليــة�ال5ــ�4ك

الكفاح�اjسلح�يتعارض�مع�مبدأ�التسوية�السلمية�لل|}اعات�الدولية�وهو�رأي�طائفة�من�فقهاء�القانون�الدوي،�-ي�ح?ن�

�لقواعــد�بــأن�كفـا�-وهـو�القــول�الــراجح�-يـرى�فريــق�آخــر
ً
ح�الشــعوب�اjســتعَمرة�يكت½ـ[�4طابعــا�خاصــا،�£ّنــه�يجـوز�لهــا�وفقــا

�jبدأ�اjساواة�-ي�السيادة�وحرية�تقرير�اjص?�Nالسيا^[�4
ً
القانون�الدوي�الدفاع�عن�النفس�من�أجل�نيل�استق;لها�وفقا

  .لكل�دولة

  ا�طلــب�mول 

  مفهوم�حق�تقرير�ا�ص5-
،�خضـــــعت�معظـــــم�الـــــدول�-ـــــي�إفريقيـــــا�وآســـــيا،�للحكـــــم�»ســـــتعماري�1920وح5ـــــ��عـــــام��19لمنـــــذ�منتصـــــف�القـــــرن�ا

القـوى�»سـتعمارية�"اjباشر،�وكانت�أهم�الدول�»ستعمارية�آنذاك�كل�من�بريطانيا�وفرنسا�وروسيا�وهولنـدا�والNOتغـال�

انضمت�اليابان�إـى�نـادي��،�ثم�تبع Gا�كل�من�إيطاليا�وأjانيا�وبلجيكا�والو8يات�اjتحدة��مريكية،�ثم"�وروبية�القديمة

اjْعتـــِدين،�وال5ـــ�4كانـــت�-ـــي�بدايـــة�الِحقبـــة�»ســـتعمارية�ضـــحية�للتوســـع�»مNOيـــاي،�ولقـــد�كانـــت�الحـــرب�العاjيـــة��وـــى�µـــي�

  )1(.نقطة�انط;ق�حركات�اjقاومة�الحديثة�ضد�الحكم�والقهر�»ستعماري?ن

���� ���	�
 ���%	� ���:� B�) "��:%	�  
ل�شعب�أو�لكل�دولة�يتمثل�-ي�الحـق�-ـي�اختيـار�النظـام�السيا^ـ[�4بكـل�حريـة�دون�تـدخل�خـارâي�-ـي�تقرير�اjص?�Nلك

شؤون�الدول��خرى؛�وسنتناول��-ي�هذا�الفرع�بعض�تعريفات�الفقهاء�لتقرير�اjص?�Nمع�تبيان�الطبيعة�القانونية�لحق�

  .تقرير�اjص?�Nللشعوب�اjستعَمرة

���
 ������%	� ������:� B���� ف�مصـــطلح�حـــق�تقريـــر�اjصـــ?�Nإـــى�تمكـــ?ن�كافـــة�الشـــعوب�والـــدول�مـــن�ينصـــر : �������

اســتخدام�إراد�Gــا�الحــرة�-ــي�تشــكيل�دولــة�مســتقلة،�أو�إنشــاء�أي�شــكل�سيا^ــ[�4أو�وضــعية�سياســية�ترغــب�-ــي�تحقيقهــا،�

ـ�Nعــن�طموحهـا،�وُيفهــم�عrـى�أنــه�وسـيلة�للتعب?ــ�Nالفـردي�والجمــا�ي�عـن�Pرادة�الحــرة�لكـل�الشــعوب�والـدول�ا ِOّع
ُ
jســتقلة�وت

ذات�الســـــيادة؛�فهـــــو�كـــــذلك�اصـــــط;ح�ُيســـــتخدم�أساســـــا�-ـــــي�ظـــــل�الوضـــــع�الـــــدوي�القـــــائم،�لتعب?ـــــ�Nالشـــــعوب�والـــــدول�عـــــن�

اختيارها�بإراد�Gا�الحرة�لتحقيق�وضعية�قانونيـة�معينـة،�ولـيس�هنـاك�اتفـاق�بعـُد�حـول�هـذا�الحـق،�مـن�حيـث�مضـمونه�

  )2(.اjتحدة�و-ي�عدد�من�الوثائق�الدولية��خرى �وطبيعته�القانونية،�رغم�النص�عليه�-ي�ميثاق�منظمة��مم

حق�كل�شعب�من�الشـعوب�: "ُيعّرِف�الدكتور�أحمد�محمد�رفعتوالدكتور�صالحبكر�الطيار،حق�تقرير�اjص?�Nبأنه

عـة�بـالحكم�الـذاتي،�أو��قـاليم �-ي�أن�يختار،�وبإرادتـه�الحـرة،�نظـام�الحكـم�الـذي�يناسـبه،�وأن�يكـون�لçقـاليم�غ?ـ�Nاjتمّتِ

َر�مستقَبلها�السيا^[4،�وأن�ُيجَرى�اسـتفتاء�بشـأن��قـاليم�ال5ـ�4يـتم�فصـلها�عـن�دولـة� الخاضعة�لنظام�الوصاية،�أن�ُتقّرِ

                                                           

  .141،150،�ص2014أود�آرن�وستاد،�الحرب�الباردة�الكونية،�ترجمة�مي�مقلد،�اjركز�القومي�لل�Nجمة،�القاهرة��(1)

 .194عمر�سعد�هللا،�معجم�-ي�القانون�الدوي�اjعاصر،�مرجع�سابق،�ص/ د(2)
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حـق�إنشــاء�دولــة�" ؛�فيمـا�يــرى�الــدكتور�عبـد�الحلــيم�محمـد�أن�جــوهر�حـق�تقريــر�اjصــ?�Nيكمـن�-ــي"وضـمها�إــى�دولـة�أخــرى 

  )1(".دولة�مستقلة�أو�اختيار�نظام�سيا^[�4ِبُحّرِية�تامة�مستقلة�ذات�سيادة،�أو�التحالف�أو�»ندماج�مع

حـــق�ممنـــوح�بموجـــب�القـــانون�"حـــق�تقريـــر�اjصـــ?�Nبأنـــه��"Rudolf Raiser" "رودولـــف�رايســـر"كمــا�عـــّرف��ســـتاذ�

ِشــُد�»ختيــار�الحــّر�jسـتقبلها�»جتمــا�ي،�و»قتصــادي�والسيا^ـ[�4بــدون�تــدخل�خــارâي،
ْ
-ي�الـدوي�لجميــع�الشــعوب�ال5ـ�4ُتن

إـى�القـول�بـأن�حـق�تقريـر�مصـ?��Nمـم�يعËـ�4»نفصـال�" VladimirLénine""ف;دم?ـ�Nلينـ?ن"ح?ن،�ذهب�زعيم�الب;شفة�

  )2(.السيا^[�4لهذه��مم�عن�الدول��جنبية�وتشكيل�دولة�قومية�مستقلة

لسيا^ـ[�4بكـل�حريـة،�مما�سبق،�يمكننا�القول�بأن�تقرير�اjص?�Nالسيا^[�4هو�حق�للشعوب�اjسـتعَمرة�8ختيـار�نظامهـا�ا

  .وبكل�الوسائل�اjتاحة،�أي�بالطرق�السلمية�أو�استخدام�القوة�اjسلحة�من�أجل�تحقيق�»ستق;ل�عن�الدول�اjستعِمرة

�������
 	��������:	� �����)�	������%	� �����:� B� :ة،�ذلــك�Nأهميـة�كب?ــ�N?صــjيكت½ـ[�4تحديــد�الطبيعــة�القانونيـة�لتقريــر�ا

صة�ما�يتعلق�بالجانـب�Pلزامـي�الـذي�تتضـمنه�النصـوص�الدوليـة�ال5ـ�4شـرَّعت�تقريـر�اjصـ?N،�أ�Gا�تمثل�الحجر��ساس،�وخا

،�فإنــه�يبقــى�-ــي�دائــرة��خــ;ق�النبيلــة�ال5ــ�8�4ي�Nتــب�عrــى�مخالف Gــا�إ�8الجــزاء�اjعنــوي�اjتمثــل�-ــي�اســتنكار�
ً
فــإذا�اعتNOنــاه�مبــدأ

  )3(.ي�Nتب�عليه�الجزاء�اjادي�£ّنه�يخضع�للحماية�القانونية�وشجب�اjجتمع�الدوي،�أما�إذا�اعتNOناه�حقا�فإن�إهداره�

�N?عاهـــدات�ال5ـــ�4تناولـــت�تقريـــر�مصـــjـــى�نصـــوص�اومـــن�أجـــل�تحديـــد�هـــذه�الطبيعـــة�القانونيـــة،��8بـــد�مـــن�الرجـــوع�إ

�بعـد�أول�كارثـة�بشـرية،�وµـي�الحـرب�20لالشعوب،�حيث�نجد�أنه�تم�Pع;ن�عن�تقرير�مص?�Nالشعوب�-ـي�بدايـة�القـرن�ا

العاjية��وى؛�ويمكن�القول�بأن�تقرير�اjص?�N-ي�هذه�اjرحلة�كان�ُيعت�NOمجرد�مبدأ�سيا^[�4استندت�إليـه�دول�الحلـف�

�طل½ــــ[�4لتنــــال�التأييــــد�الــــدوي�الــــ;زم�لتقلــــب�مــــوازين�الحــــرب�بعــــدما�كانــــت�تســــ?�Nلغ?ــــ�Nصــــالحها،�أمــــا�الــــدول�اjســــتْعَمرة�

�من�هذ
ً
�أقّرته�هذه�والحركات�التحررية�لم�تستفد�كث?Nا

ً
�جديدا

ً
�استعماريا

ً
ا�اjبدأ،�بالعكس�فقد�أصبحت�تواجه�أسلوبا

  )4(.الدول�وهو�نظام�»نتداب

وت�ــNاوح�»تجاهــات�الرئيســية�-ــي�تحديــد�الطبيعــة�القانونيــة�لتقريــر�اjصــ?�Nبــ?ن�اتجــاه?ن،�فقــد�ذهــب�»تجــاه��ول�

،�بينما�اعتOـ�N»ت
ً
�سياسيا

ً
. جـاه�الثـاني�تقريـر�اjصـ?�Nحقـا�قانونيـا،�بـل�ومـن�الحقـوق��ساسـيةإى�اعتبار�تقرير�اjص?�Nمبدأ

يتضـــــح�أن�تلـــــك�»تجاهـــــات�محكومـــــة�-ـــــي�الغالـــــب�باjنطلقـــــات�السياســـــية�والعقائديـــــة�للمنـــــادين�GÊـــــا،�ومحكومـــــة�كـــــذلك��

  )5(.بتوقيت�التعب?�Nعن�تلك�»تجاهات

هنـا��8نتطـرق�إ�8إـى�ث;ثـة�أنـواع�هامـة�مGHـا،�ويوجد�-ي�القانون�الدوي�تفس?Nات�عديدة�لحـق�تقريـر�اjصـ?N،�ولكـن�

�-ي�القانون�الدوي،�نذكر�مGHا
ً
�شرعيا

ً
  :وµي�تفس?Nات�مختلفة�تطرح�قضايا�هامة�حول�ممارسته�الصحيحة�باعتباره�حقا

  )6(.إّن�حق�تقرير�اjص?�Nهو�تصفية�8ستعمار�-ي��قاليم�غ?�Nاjتمتعة�بالحكم�الذاتي�-أ

                                                           

يوســف�كــوران،�جريمـــة�Pرهــاب�واjســـؤولية�اN�jتبــة�عGHـــا�-ــي�القــانون�الجنـــائي�الــداخrي�والـــدوي،�منشــورات�مركـــز�كردســتان�للدراســـات��(1)

  .75،�ص2007»س�Nاتيجية،�السليمانية،�العراق�

  .76نفس�اjرجع،�ص�(2)

  .24،�ص2015غيداء�للنشر�والتوزيع،�ردن��طارق�مNOوك�تراي،�عقبات�تطبيق�حق�تقرير�اjص?�N-ي�الصحراء�الغربية،�دار �(3)

  .25،�صنفس�اjرجع(4)

  .297،�ص2001النفاتى�زراص،�اتفاقات�أوسلو�وأحكام�القانون�الدوي،�منشأة�اjعارف،��سكندرية�/ د�(5)

  .163،�ص2009طالب�رشيد�يادكار،�مبادئ�القانون�الدوي�العام،�مؤسسة�موكرياني�للبحوث�والنشر،�اربيل�/ د�(6)
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حق�سكان�الدولة�8ختيار�حكوم Gم�بمحض�إراد�Gم،�فلقد�كان�حق�تقرير�مص?�Nالشعوب�عند�حق�تقرير�اjص?�Nهو��-ب

�القضـــايا�»قتصـــادية،�
ً
بدايـــة�ظهـــوره،��8يتعـــدى�تحقيـــق�تقريـــر�اjصـــ?�Nالسيا^ـــ[4،�ولكـــن�توّســـَع�فيمـــا�بعـــد�ليشـــمل�أيضـــا

،�أّن�اjفهوم�العصـري�لحـق�29ل�Gا�افقد�أكد�التقرير�الذي�وضعته�لجنة�حقوق�Pنسان�-ي�دور . و»جتماعية�والثقافية

  .تقرير�اjص?�Nيشمل�جوانب�قانونية�وسياسية،�واقتصادية�واجتماعية�وثقافية

  )2(.لتقرير�مركزها�السيا^[�4-ي�الدول�اjستقلة�)P")1ثنية"يتضمن�حق�تقرير�اjص?N،�حق�مختلف�اjجموعات��-ج

N?صـjـى�ذلـك�إّن�الخ;ف�-ي�تحديد�الطبيعة�القانونيـة�لتقريـر�اrوالـدليل�ع�،
ً
قانونيـا

ً
،�قـد�ُحسـم�لصـالحاعتباره�حقا

  :�سانيد�والحجج�اjعتمدة�-ي�القانون�الدوي،�مGHا

وُعطـــف�ذلـــك�" حقـــوق�الشـــعوب"،�مـــن�اســـتعمال�مصـــطلح�5/5،�واjـــادة�1/2مـــا�ورد�-ـــي�ميثـــاق��مـــم�اjتحـــدة،�اjـــادة��-1

ربيـة�ال5ـ�4لـم�تقـِرن�تقريـر�اjصـ?�Nبـالحق،�µـي�مـن�جهـة�غ?ـ�N،�ليس�ذلك�فحسـب،�بـل�إّن�ال�Nجمـة�الع"تقرير�مص?Nها�" عrى

N?صjرسمية،�ومن�جهة�أخرى،�فإّن�النص�الفرن½[4،�قرن�لفظ�الحق�بتقرير�ا.  

،�1970-10-24الصـــادر�بتـــاريخ��2625،�وكـــذلك�القـــرار�رقـــم�1514مــا�جـــاء�-ـــي�نصـــوص�قـــرارات�الجمعيـــة�العامـــة،�ومGHـــا�القـــرار�رقـــم�-2

  .مبادئ�القانون�الدويالذي�أكد�أن�هذا�الحق�من�

،�1975-10-16يؤيــد�هــذا�»تجــاه�مــا�ورد�-ــي�الــرأي�»ستشــاري�jحكمــة�العــدل�الدوليــة،�بخصــوص�الصــحراء�الغربيــة،�-ــي��-3

��وحقيقيــا�عــن�إرادة�الشــعب�اjعËــ4: "منــه�55والــذي�جــاء�-ــي�الفقــرة�
ً
؛�"أّن�تطبيــق�الحــق�-ــي�تقريــر�اjصــ?N،�يتطلــب�تعب?ــNا�حــّرا

ل�إّن�اjســـتقر�عليـــه�-ـــي�الفقـــه�الـــدوي�¤ن�أن�مخالفـــة�حـــق�تقريـــر�اjصـــ?�Nتمثـــل�جريمـــة�دوليـــة،�ونجـــد��لـــيس�ذلـــك�فحســـب،�بـــ

�عrـــــى�الصـــــفة�¤مـــــرة�لهـــــذه�القاعـــــدة�-ـــــي�العديـــــد�مـــــن�الوثـــــائق�الدوليـــــة�الحديثـــــة،�ومـــــن�ذلـــــك�مـــــا�قّررتـــــه�لجنـــــة�حقـــــوق�
ً
تأكيـــــدا

  )3(.ذه�الصفة�-ي�العديد�من�أعمالها،�وتأكيدها�عrى�إسباغ�ه1976اjنعقدة�عام��32لPنسان�-ي�الدورة�ا

إG�ّـــذا�الحـــق�هـــو�قاعـــدة�مـــن�قواعـــد�القـــانون�الـــدوي�¤مـــرة�ال5ـــ�8�4يجـــوز�مخالف Gـــا،�وهـــو�يحظـــر�»عتـــداء�عrـــى�هـــذا�

اjبدأ،�وهو�يتنـاول�عنصـرين،��ول�يتمثـل�-ـي�»سـتق;ل�السيا^ـ[4،�إذ�لـيس�£حـد�التـدخل�-ـي�الشـأن�السيا^ـ[�4الـداخrي�

عنصـــر�الثـــاني،�يتمثـــل�-ـــي�الســـيادة�الوطنيـــة،�فلـــيس�£ي�جهـــة�»عتـــداء�عrـــى�أرض�دولـــة�مـــا،�أو�إقلـــيم�أو�£ي�دولـــة،�أمـــا�ال

  )4(.جماعة�معينة،�أو�اjساس�بسياد�Gا�الوطنية

��	��
���	�"	� B�����%	� ��! ���%	� ���:� B� :ض�أن�تكـرس�مبـدأ�Nف�ـjواثيـق�الدوليـة�ال5ـ�4كـان�مـن�اjإّن�أهـم�ا

آليــات�تطبيقــه،�µــي�عهــد�عصــبة��مــم�وميثــاق�منظمــة��مــم�اjتحــدة�وPعــ;ن�العــالم�4لحقــوق��حــق�تقريــر�اjصــ?�Nوتبــ?ن

  :Pنسان،�فهل�كرست�كلها�فع;�هذا�الحق�للشعوب�اjستعَمرة؟�هذا�ما�سنحاول�مناقشته�-ي�العناصر�التالية

�
 7��%�� �)���& "���& ���! �����%	� �����:� B��� :ايــد�بمبــدأ�{�jــى�الــرغم�مــن�»هتمــام�اrحــق�الشــعوب�-ــي�تقريــر�ع

اjصــ?N،�إ�8أن�عهــد�عصــبة��مــم�قــد�خـــ;�مــن�الــنص�عليــه،�واكتفــى�بإقامـــة�نظــام�»نتــداب،�ليضــع�نظامــا�دوليـــا�Îدارة�

                                                           

،�ومعناهـــا�العرقيـــة،�ويعتقـــد�الكث?ـــ�Nأ�Gمـــا�كلمتـــ?ن�مختلفتـــ?ن،�حيـــث�يقولـــون�Pثنيـــة�"Ethnique"كلمـــة�معّربـــة�لكلمـــة�" Pثنيـــة"مصــطلح��(1)

  .أي�يعطفون�الكلمة�العربية�عrى�اjعربة،�غ?�Nأنه�لهما�مع��Ëواحد�،والعرقية

  .165رجع�السابق،�صاjطالب�رشيد�يادكار،�/ د�(2)

  .299-297زراص،�مرجع�سابق،�ص�النفاتى/ د�(3)

  .28،29،�ص2014راجع�ورشة�عمل�بعنوان،آفاق�ما�بعد�الحرب�عrى�غزة،�مركز�بيت�اjقدس�للدراسات�التوثيقية،�فلسط?ن��(4)
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منــه�إـــى��22اjســتعمرات�ال5ـــ�4تــم�اقتطاعهـــا�مــن�الـــدول�اjهزومــة�-ـــي�الحــرب�العاjيـــة��وــى،�وهـــذا�رغــم�إشـــارته�-ــي�اjـــادة�

  )1(.�45تسكGHا�شعوب�غ?�Nقادرة�عrى�الوقوف�وحدها�-ي�الظروف�القاسية�للعالم�اjعاصراjستعمرات،�و�قاليم�ال

نظام�»نتداب�الذي�أقّرته�عصـبة��مـم،�كـان�بمثابـة��فهذا�الحق�تم�التغا�[�4عنه�-ي�ميثاق�عصبة��مم،�بل�إّن 

،�وظهـــور��مــــم�1945ثانيـــة�عـــام��الضـــربة�القاضـــية�jفهـــوم�حـــق�تقريـــر�اjصـــ?�Nللشـــعوب،�وبعــــد�ان Gـــاء�الحـــرب�العاjيـــة�ال

N?صjى�لحق�تقرير�ا )2(.اjتحدة�كمنظمة�دولية�عاjية،�برزت�إى�الوجود�البدايات�القانونية��و

�
 ("����%	� 7��%�� B�����% ���! �����%	� �����:� B��� :بــادئ�jها�مــن�اN?مبــدأ�حــق�الشــعوب�-ــي�تقريــر�مصــ�NــOُيعت

ل�وضـوح،�وأن�أهميتـه�جـاءت�مـن�خـ;ل�دراسـة�علميـة�وتراكميـة�لتـاريخ�السامية،�والذي�عالجه�ميثاق��مم�اjتحدة�بك

ويكفــي�أن�. البشــرية،�وطبيعــة�الصــراعات�ال5ــ�4شــهدها�العــالم،�والتسلســل�اjتــواي�للحــروب�ال5ــ�4جلبــت�الــوي;ت�واjآ^ــ[4

مGHـــا�-ـــي��عـــوام�مـــن�تشـــهد�البشـــرية�م;يـــ?ن�الضـــحايا�مـــن�اjـــدني?ن��بريـــاء،�-ـــي�الحـــرب?ن�العـــاjيت?ن�اللتـــ?ن�وقعـــت��وـــى�

،�وقد�نجم�عـن�تلـك�الدراسـة�الجـادة�لتلـك�اjآ^ـ[1945�4-1939،�والحرب�العاjية�الثانية�خ;ل��عوام�من1914-1918

�jبـدأ�حريـة�
ً
تقريـر�اjصـ?�N" البشرية�وضع�قوان?ن�دولية�ُملِزمـة،�وال5ـ�4تمثلـت�-ـي�ميثـاق��مـم�اjتحـدة،�والـذي�أعطـى�حّ?ـ}ا

  )3(".للشعوب�و�مم

قـــدأقّرت��مـــم�اjتحـــدة�منـــذ�إنشـــاGéا�مبـــدأ�تقريـــر�اjصـــ?N،�وحـــق�الكفـــاح�اjســـلح�للشـــعوب،�حيـــث�ربـــط�اjيثـــاق�بـــ?ن�ل

مبــدأ�مســاواة�الشــعوب�-ــي�الحقــوق�وبــ?ن�حقهــا�-ــي�تقريــر�مصــ?Nها�باعتبــاره��ســاس�الــذي�تقــوم�عليــه�الع;قــات�الوديــة�بــ?ن�

إنمــاء�الع;قــات�الوديــة�" ثــاق�عrــى�أن�مقاصــد��مــم�اjتحــدة�µــيمــن�اjي�01مــن�اjــادة��02الــدول،�ولهــذا�فقــد�نصــت�الفقــرة�

 ".ب?ن��مم�عrى�أساس�اح�Nام�اjبدأ�الذي�يق�[�4بالتسوية�-ي�الحقوق�ب?ن�الشعوب،�وبأن�يكون�لكل�مGHا�تقرير�مص?Nها

رغبــة�-ــي�"ه�مــن�اjيثــاق�الخاصــة�بالتعــاون�الــدوي�»قتصــادي�و»جتمــا�ي،�فقــّررت�أنــ�55وقــد�تأكــد�ذلــك�-ــي�اjــادة�

�Gيئـة�دوا�ـي�»سـتقرار�والرفاهيـة�الضـروري?ن�لقيـام�ع;قـات�ســلمية�ووديـة�بـ?ن��مـم،�ُمؤّسسـة�عrـى�اح�ـNام�اjبـدأ�الــذي�

لقـد�بـارك�ميثــاق��مـم�اjتحـدة�هــذا�) 4(."يق�ـ[�4بالتسـوية�-ـي�الحقــوق�بـ?ن�الشـعوب،�وبـأن�يكــون�لكـل�مGHـا�تقريــر�مصـ?Nها

تجعـل�تطـوير�الع;قـات�الدوليـة�بـ?ن��مـم�عrـى�أسـاس�مبـدأ��01من�اjادة��02أن�الفقرة�اjس·ى�-ي�هات?ن�اjادت?ن،�ذلك�

�من�أهداف��مم�اjتحدة
ً
  )  5(.اjساواة�-ي�الحقوق�وتقرير�اjص?�Nهدفا

وفيمــا�يخــص�Pعــ;ن�العــالم�4لحقــوق�Pنســان،�فبعــد�اط;عنــا�عليــه،�اتضــح�لنــا�أنــه�لــم�ُيِشــر�إــى�حــق�الشــعوب�-ــي�

فـــات،�تــذكر�أّن�هـــذا�Pعــ;ن�نـــص�عrـــى�حــق�الشـــعوب�-ــي�تقريـــر�اjصــ?N،�مســـتندين�إـــى�تقريــر�مصـــ?Nه
َّ
�أّن�بعــض�اjؤل

ّ
ا،�إ8

. اjفهوم�الضم�4Ëلحرية�Pنسان�ال�45نص�عل¼Gا�Pع;ن،�ولكن�-ي�الواقـع�لـم�يـنص�عrـى�حـق�الشـعوب�-ـي�تقريـر�مصـ?Nها

لــم�يــنص�صــراحة�عrــى�حــق��1948وق�Pنســان�لعــام�ويقــول�الــدكتور�ســهيل�حســ?ن�الفــت;وي�بــأن�Pعــ;ن�العــالم�4لحقــ

الشــعوب�-ــي�تقريــر�مصــ?Nها،�£ن�Pعــ;ن�ُوضــع�-ــي�وقــت�كانــت�الــدول�»ســتعمارية�µــي�اjهيمنــة�عrــى�العــالم،�و�8ترغــب�-ــي�

  )6(.أن�ُتقّيد�نفسها�GÊذا�Pع;ن

                                                           

  .                                             50ص،2006وم�للنشر�والتوزيع،�الجزائر،�دار�العلاjنظمات�العاjية�وPقليمية�واjتخصصةجمال�عبد�الناصر�مانع،�التنظيم�الدوي،�/ د�(1)

  .76يوسف�كوران،�مرجع�سابق،�ص�(2)

  .95،�ص2012محمد�جواد،�الحرب��مريكية�عrى�العراق�-ي�م?}ان�الشرعية�الدولية،�دار��حباب�للطباعة�والنشر�والتوزيع،�لبنان��(3)

    .97نبيل�أحمد�حلم4،�مرجع�سابق،�ص/ د(4)

  .336،�ص1982الوسيط�-ي�قانون�الس;م،�منشأة�اjعارف،��سكندرية�،�مد�طلعت�الغنيم4مح/ د(5)

  .104سهيل�حس?ن�الفت;وي،�مرجع�سابق،�ص/ د�(6)
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'
 ("��%	� 7%K	 �%��	� ���%1	� ?����5� ?���&� �! ���%	� ���:� B� :فت�Nمـم�اع�çالجمعيـة�العامـة�ل

�إـى�ميثـاق��مـم�اjتحــدة،�وµـي�قـرارات�صــدرت�
ً
اjتحـدة�-ـي�العديـد�مــن�قرارا�Gـا�بحـق�الشـعوب�-ــي�تقريـر�مصـ?Nها�اســتنادا

�أن�حق�
ْ
رة�لهذه�القواعد،�إذ عن�جهة�مختصة،�أنشأت�قواعد�عامة�-ي�ميدان�القانون�الدوي�العام،�وµي�كاشفة�وُمقّرِ

Êحق�لصيق��N?صjا�منذ�وجودها،تقرير�اG)1(ع;نات�ال�45صدرت�-ي�هذا�الشأن،�نذكرPومن�أهم�القرارات�و : 

�2548،�واjتعلــق�بشــرعية�الكفــاح�مــن�أج;لتحــرر�الــوط4Ë،�والقــرار�رقــم�1965 -12-20الصــادر�-ــي2105القــرار�رقــم�

 �1969 -12-11الصـــادر�-ـــي�
ُ
jعـــ;ن�حـــول�مـــنح�»ســـتق;ل�للبلـــدان�والشـــعوب�اPتعلـــق�بتطبيـــق�jســـتعَمرة،�والقـــرار�رقـــم�وا

وسـنبّ?ن�أهـم�مـا�تضـمنته�بعـض�قـرارات�) 2(.1973 -12-12الصـادر�-ـي��3103،�والقرار�رقـم�1970 -12-14الصادر�-ي�2708

 : الجمعية�العامة�والصكوك��خرى�-ي�العناصر�التالية

1
قـــاليم�والشـــعوب�،�يتعلـــق�بمـــنح�»ســـتق;ل�إـــى��1960-12-14صـــدر�-ـــي�:� ������51514	� ������%1	��7���5� ����%  

ســتعَمرة،�والـــذي�ُيعتOــ�Nبحـــق
ُ
jكمـــا�يــرى��ســـتاذ�الـــدكتور�الغنيمــ�4-ا-��،N?صـــjنقطـــة�تحـــول�جديــدة�-ـــي�تـــاريخ�مبــدأ�تقريـــر�ا

�4بـأن� فلقد�نص�ذلك�القـرار�عrـى�أن�إخضـاع�الشـعوب�لسـيطرة�أجنبيـة،�ُيعتOَـ�Nُمخالفـا�jيثـاق��مـم�اjتحـدة،�ولـذا�ُيو"ـ[ِ

  )  3(.ل��قاليم�التابعة�لدول�أخرى�إى�شعوب�هذه��قاليم�طبقا�Îراد�Gا�الحرةُتنقل�السلطة�السياسية�-ي�ك

2
بشــأن�مراعــاة�خطــر�ال Gديــد�باســتخدام�القــوة�أو��1966 -11-30الصــادر�-ــي�:� �����52160	� �����%1	��7��5� ���%  

ـــــ�Nهـــــذا�القـــــرار�أن�اســـــت. اســـــتعمالها�-ـــــي�الع;قـــــات�الدوليـــــة،�وحـــــق�الشـــــعوب�-ـــــي�تقريـــــر�مصـــــ?Nها Oَعمال�القـــــوة�لحرمـــــان�اعت

الشعوب�من�حقوقها�الوطنية،�هو�ما�حظره�إع;ن�عدم�جواز�التـدخل�-ـي�الشـؤون�الداخليـة�للـدول�وحمايـة�اسـتق;لها�

  )4(.1965 -12-21الصادر�-ي��2131وسياد�Gا،�الوارد�-ي�قرار�الجمعية�العامة�رقم�

3
 �����4��4	�� ������"%	� B�:�	����) Q����/	� �	�"���	� "����يـــع�الشـــعوب�حـــق�تقريـــر�مصـــ?Nها�نـــص�عrـــى�أنـــه�لجم:�	�

بنفسـها،�وµــي�بمقت�ـ[��هــذا�الحـق�حــرة�-ـي�تقريــر�مركزهـا�السيا^ــ[4،�وحـرة�-ــي�السـ·ي�لتحقيــق�نماGéـا�»قتصــادي�و»جتمــا�ي�

  )6(.ونفس�هذه�الصياغة،�نجدها�-ي�العهد�الدوي�الخاص�بالحقوق�»قتصادية�و»جتماعية�والثقافية�)5(والثقا-ي،

برنـــامج�العمـــل�مـــن�أجـــل�التنفيـــذ�التـــام�"ب،�واjعنـــون�1970-10-12صـــدر�-ـــي�:����%2621 �7���5 ������5 �	������%1 �	�� �4

ســــتعَمرة�
ُ
jعــــ;ن�مــــنح�»ســــتق;ل�للبلــــدان�والشــــعوب�اÎ"ظــــاهر�هــــو�jأن�»ســــتعمار�بــــأي�شــــكل�مــــن��شــــكال�أو�ا�NــــOفقــــد�اعت�،

�jيثاق��مم�اjتحدة،�وÎع;ن�منح�»ستق;ل�للبلدا
ً
ُل�خرقا ِ

ّ
َشك

ُ
ستعَمرة�وjبادئ�القانون�الدويجريمة�ت

ُ
j7(.ن�والشعوب�ا( 

                                                           

  .78،�ص2009،�دار�هومة�للطباعة�والنشر�والتوزيع،�الجزائر02عبد�العزيز�العشاوي،�محاضرات�-ي�اjسؤولية�الدولية،�ط�/ د(1)

  .263،�ص2004،�ديوان�اjطبوعات�الجامعية،�الجزائر�405،�قانون�اjجتمع�الدوي�اjعاصر،�ط�بن�عامر�تون½[/ د�(2)

  .272،273محمد�السعيد�الدقاق،�مرجع�سابق،�ص/ د�(3)

  .116عrي�يوسف�الشكري،�مرجع�سابق،�ص/ د�(4)

وقيـــع�والتصـــديق�و»نضـــمام�بموجـــب�قـــرار�مـــن�العهـــد�الـــدوي�الخـــاص�بـــالحقوق�اjدنيـــة�والسياســـية،�اعتمـــد�وعـــرض�للت�01انظــر�اjـــادة��(5)

  ).1976-03-23دخل�حّ?}�التنفيذ�-ي�(،�1966 -12-16اjؤرخ�-ي�) 21-د(أ�2200الجمعية�العامة�لçمم�اjتحدة�

مـن�العهـد�الـدوي�الخـاص�بـالحقوق�»قتصـادية�و»جتماعيـة�والثقافيـة،�اعتمـد�وعـرض�للتوقيـع�والتصـديق�و»نضـمام��01انظر�اjادة��(6)

  ).1976-01-03دخل�حّ?}�التنفيذ�-ي�(،�1966 -12-16اjؤرخ�-ي�) 21-د(أ�2200موجب�قرار�الجمعية�العامة�لçمم�اjتحدة�ب

  .169ص،�2007،�ديوان�اjطبوعات�الجامعية،�الجزائر04حقوق�Pنسان�وحقوق�الشعوب،�ط�عمر�سعد�هللا،�/ د�(7)
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،�حيث�وافقت�الدول�الغربية�عrى�مبدأ�حق�الشعوب�1970-10- 24صدر�-ي�:���52625 �	���%1 �	��%� �75  �5

-ـي�تقريــر�مصـ?Nها�باعتبــاره�قاعـدة�قانونيــة�دوليـة،�وهــذا�القـرار�تضــمن�إعـ;ن�مبــادئ�القـانون�الــدوي،�والـذي�جــاء�ُمؤِكــدا�

را�jبدأ�حق�تقرير�اjص?�Nمن�خ;ل�تأكيده�عrى�ضرورة�ال�}ام�كل�دولة�با8متناع�عن�اتخـاذ�إجـراءات�قسـرية،�مـن�وُم  فّسِ

  ) 1(.شأ�Gا�حرمان�السكان�من�ممارسة�هذا�الحق�الطبي·ي

6
والخـاص�باjبـادئ�اjتعلقـة�بـاjركز�القـانوني�للمحـارب?ن�الــذين�:1973	���� ����53103 7	� ����%1	��7��5� ��%  

يناضــلون�ضــد�الســيطرة�»ســتعمارية�و�جنبيــة،�و�نظمــة�العنصــرية�عrــى�أحقيــة�وشــرعية�الكفــاح�-ــي�اjبــادئ�الخمســة�

  ) 2(.ال�45جاء�GÊا

7
 ���� �!����.8� �����1 �����@����) 7�����	1977 :�N?صـــjـــى�حــق�الشـــعوب�-ـــي�تقريـــر�اrوتوكـــول�عNOأكــد�هـــذا�ال

  )3(.ية،�ومقاومة�»حت;لوالنضال�ضد��نظمة�»ستعمارية�و�نظمة�العنصر 

إّن�قــرارات��مــم�اjتحــدة�لهــا�أهمي Gــا�ال5ــ�4قــد�تتجــاوز�أحيانــا�أهميــة�اjيثــاق�ذاتــه،�£�Gــا�تعكــس�وجهــة�نظــر�غالبيــة�

أعضـــاء�الجماعـــة�الدوليـــة،�ولكـــن�قـــرارات�الجمعيـــة�العامـــة�لçمـــم�اjتحـــدة�-ـــي�غالـــب��حيـــان�غ?ـــ�Nملِزمـــة�بخـــ;ف�قـــرارات�

ُعُب�أن�نقـــول�بـــأن�لهـــذه�القـــرارات�صـــفة�القـــانون�الـــدوي،�ولكGHـــا�بـــ;�جـــدال�أداة�لبلـــورة�قواعـــد�مجلـــس��مـــن،�ولـــذا�َيْصـــ

دوليــــة�جديــــدة،�وإن�كانــــت��8تصــــنع�القــــانون،�فáــــ�4عrــــى��قــــل�تعمــــل�عrــــى�صــــياغته،�وهــــذا�-ــــي�الحقيقــــة�هــــو�دور��مــــم�

N?صjتحدة�-ي�صياغة�مبادئ�قانونية�تتعلق�بحق�تقرير�اj4(.ا(  

أّن�الكفــاح�اjســلح�لحركـات�التحريــر�الــوط�4Ëأصـبح�حقــا�مكّرسـا�دوليــا�-ــي�العديـد�مــن�القــرارات��نخلـص�ممــا�تقـدم،

  )5(.الدولية،�وال�45تؤكد�عrى�ضرورة�مساعدة�هذه�الحركات�بغية�الحصول�عrى�تقرير�مص?Nها

"
 ��%�258� ?�%-�%	� B����% �! ���%	� ���:� B� :ـى�حـق�الشـrعوب�لقـد�نصـت�مواثيـق�لهيئـات�إقليميـة�ع

منـه��19-ي�تقرير�مص?Nها،�فاjيثاق�Pفريقي�لحقوق�Pنسان�والشعوب�جاء�بنصوص�أك�NÞتفصي;،�حيث�نصـت�اjـادة�

الشــعوب�كلهــا�سواســية�وتتمتــع�بــنفس�الكرامــة�ولهــا�نفــس�الحقــوق،�ولــيس�هنــاك�مــا�يOــNر�ســيطرة�ُتفــرض�عrــى�"عrــى�أن�

 :من�اjيثاق�عrى�أنه�20،�وقد�نصت�اjادة�"شعب�آخر

كل�شعب�الحق�-ي�الوجود،�ولكل�شعب�حق�مطلق�وثابت�-ي�تقرير�مص?Nه،�وله�أن�يحـدد�بحريـة�وضـعه�السيا^ـ[4،�ل�-1

 .وأن�يكفل�تنميته�»قتصادية�و»جتماعية�عrى�النحو�الذي�يختاره�بمحض�إرادته

ر�نفسها�من�أغ;ل�السيطرة،�بـاللجوء�إـى�ك�-2 ستعَمرة�اjقهورة،�الحق�-ي�أن�ُتحّرِ
ُ
jللشعوب�ا�

ُ
افـة�الوسـائل�ال5ـ�4َيْع�ـNِف

 . GÊا�اjجتمع�الدوي

لجميــع�الشـــعوب�الحــق�-ـــي�الحصــول�عrـــى�اjســـاعدات�مــن�الـــدول��طــراف�-ـــي�هـــذا�اjيثــاق�-ـــي�نضــالها�التحـــرري�ضـــد��-3

 )1(.السيطرة��جنبية،�سواء�كانت�سياسية�أم�اقتصادية�أم�ثقافية

                                                           

  .92نايف�حامد�العليمات،�مرجع�سابق،�ص/ د�(1)

  .264بن�عامر�تون½[4،�مرجع�سابق،�ص/ د�(2)

واjتعلــق�بحمايـة�ضــحايا�اjنازعــات�الدوليــة�اjســلحة،اjلحق�باتفاقيــات�جنيــف�،�1977لعــام�مــن�الNOوتوكوÎ8ضــا-ي��ول�1/4انظـر�اjــادة��(3)

  .1949لعام�

  .337محمد�طلعت�الغنيم4،�مرجع�سابق،�ص/ د�(4)

  .265سابق،�صالرجع�اjبن�عامر�تون½[4،�/ د�(5)
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الرســـالة�التاريخيـــة�للقـــارة��مريكيـــة،�µـــي�هبـــة�Pنســـان��أمـــا�ميثـــاق�منظمـــة�الـــدول��مريكيـــة،�فأشـــار�فقـــط�إـــى�أن

�للحرية،�وضمان�الرúي�للجميع�-ي�إطار�»ستق;ل،
ً
-ي�ح?ن�نجد�أن�ميثاق�منظمة�الوحدة�Pفريقية�سابقا�نص��)2(أرضا

�ثابت   )3(.عrى�أّن�تحكم�الشعوب�-ي�مص?Nها�حقٌّ

  

عrى�حق�الشعوب�-ي�تقرير�مص?Nها،�ولكـن�نـص�عليـه�أما�القانون�التأسي½[�4ل;تحاد�Pفريقي�فلم�ينص�صراحة�

ضمنيا�بقوله�أنه�من�أهداف�»تحاد�Pفريقي�تعزيز�وحماية�حقوق�Pنسان�والشعوب�طبقا�للميثاق�Pفريقـي�لحقـوق�

  )P.)4نسان�والشعوب�واjواثيق��خرى�ذات�الصلة�بحقوق�Pنسان�والشعوب

����	� ���	�
 C24%	� R��@	� ��&��*% +"% �	�"	� $���:	� 7�@�� �- �!  
إّن�اســتعمال�القــوة�العســكرية�-ــي�الع;قــات�الدوليــة�وإــى�ف�ــNة�قريبــة،�كــان�أمــرا�مشــروعا�مــن�وجهــة�نظــر�القــانون�

الــــــدوي�العـــــــام،�فكانـــــــت�الحـــــــرب�مشـــــــروعة�لحـــــــل�الخ;فـــــــات�ولتحقيـــــــق�التوســـــــع�»ســـــــتعماري،�فتشـــــــكلت�PمNOاطوريـــــــات�

ولـــــم�تتطـــــرق�قواعـــــد�القـــــانون�الـــــدوي�إـــــى�قضـــــايا�»ســـــتعمار�إ�8نـــــادرا�جـــــدا،��»ســـــتعمارية�عـــــن�طريـــــق�اســـــتعمال�القـــــوة،

،�الــذي�وّزع�اjســتعمرات�1885ولتنســيق�توزيــع�الغنــائم�فقــط�بــ?ن�الــدول�»ســتعمارية،�كمــا�حــدث�-ــي�مــؤتمر�بــرل?ن�عــام�

ون�ســّيد،�متجاهلــة�وجــود�Pفريقيــة�بــ?ن�مختلــف�الــدول�»ســتعمارية،�وقــد�اْعتOَــNْت�وثيقــة�هــذا�اjــؤتمر�إفريقيــا�أرضــا�بــد

وسنب?ن�-ي�هذا�الفرع�اjقصود�بالكفاح�اjسلح�وموقف�اjجتمع�) 5(شعوGÊا،�وتضمنت�شروط�احت;لها�وتوزيع�مناطقها؛

  .  الدوي�منه

���
 C2��4%	� R����@	� الكفــاح�اjســلح��1970-10-24الصــادر�عــن��مــم�اjتحــدة�-ــي��2625عــّرف�القــرار�رقــم�:������

ات�ال5ـــ�4ُتناضــــل�مـــن�أجـــل�»ســـتق;ل�عـــن�»ســــتعمار�و»حـــت;ل��جن¿ـــ�4والحكومـــات�العنصـــرية�بغيــــة�تلـــك�الحركـــ:" بأنـــه

الحركــات�اjســلحة�"،�بأنــه�1977،�فيمــا�عّرفــه�اjــؤتمر�الدبلوما^ــ[�4اjنعقــد�عــام"الوصــول�إــى�حــق�تقريــر�اjصــ?�NلشــعوGÊا�

N?صjى�حق�تقرير�اrا�،�"ال�45تناضل�وتحارب�»ستعمار�بغية�الحصول�عGالبعض�¤خر�حروب�التحرير�بأ��
ُ
تلـك�" وُيعّرِف

�عـــن�الشــــعوب�ضـــد�الهجمـــات��جنبيــــة�ووقـــف�محاولـــة�اســــتعبادها،�أو�تحريـــر�الشـــعوب�مــــن�
ً
َشــــُن�دفاعـــا

ُ
الحـــروب�ال5ـــ�4ت

�لتحرير�اjستعمرات�والبلدان�غ?�Nاjستقلة�من�أثر�»ستعمار
ً
  )6(.العبودية�الرأسمالية،�وأخ?Nا

َشُن�ضـد�»حـت;ل،�والفصـل�العنصـري،�وضـد�الهيمنـة�فحروب�التحرير�شكل�جدي
ُ
د�لل|}اعات�اjسلحة�الدولية،�ت

»ســـتعمارية��جنبيـــة،�ويمكـــن�تعريفهـــا�بـــالحروب�ال5ـــ�4تتضـــافر�ف¼Gـــا�الجهـــود�العســـكرية�والسياســـية�مـــن�قبـــل�جنـــاح?ن،�

ْستَعمرة�ل; 
ُ
jجاع�السيادةمدني�وعسكري�بغية�إلحاق�الهزيمة�بسلطة�»حت;ل،�والوصول�بالشعوب�اN7(.ستق;ل�واس�(  

                                                                                                                                                                                     

  .98،99نبيل�أحمد�حلم4،�مرجع�سابق،�ص/ د(1)

  .ميثاق�بوغوتامن�ديباجة��01،02انظر�الفقرة��(2)

  .1963من�ديباجة�ميثاق�منظمة�الوحدة�Pفريقية�لعام��02انظر�الفقرة��(3)

  

  .2000من�القانون�التأسي½[�4ل;تحاد�Pفريقي�لعام�) ح/(03انظر�اjادة��(4)

  .79ابق،�صقاسمية�جمال،�مرجع�س/ د�(5)

  .78يوسف�كوران،�مرجع�سابق،�ص�(6)

  .406،407عمر�سعد�هللا،�قراءة�حديثة�للقانون�الدوي�Pنساني،�مرجع�سابق،�ص/ د(7)
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�����
  5�%$��	�"	� $���:	�� ;:�	� ����%	� ����:�	 C24%	� R��@	� $% :ت�تسـاؤ8ت�عديـدة�أثنـاء�Nث?ـ
ُ
لقـد�أ

مــن�ميثــاق��مــم�اjتحــدة،�وبــ?ن�اســتخدام�القــوة�عنــد�إنكــار�حــق��2/4حقبــة�تصــفية�»ســتعمار�حــول�الع;قــة�بــ?ن�اjــادة�

�،N?صــj؟�الشــعوب�-ــي�تقريــر�اN?صــjــذكورة�أعــ;ه�اســتخدام�القــوة�-ــي�إطــار�الحــق�-ــي�تقريــر�اjــادة�اjهــذا�مــا�)1(فهــل�ُتِج?ــُ}�ا

  :سنحاول�Pجابة�عنه�-ي�العنصرين�التالي?ن

�
 %	� P�1���E��� ���%	� ���:� �1� $% (�:	� 0	� >�1A2	 :ي��الدو �تقرير�اjص?P�Nجماع �حق �يلَق لم

�ا �عن �الصادرة �القرارات �أّن �الغالب،�بدعوى �-ي �غ?�Nملِزمة �توصيات �سوى �ليست �اjتحدة �لçمم �العامة لجمعية

�الذي�تقوم�به� �تنجم�عن�الكفاح�اjسلح �ال|}اعات�ال45 �إشكالية�تطبيق�القانون�الدوي�Pنساني�جّراء �إى باÎضافة

،4Ëا�ت) 2(حركات�التحرير�الوطGسلحة�بحجة�أ�jى�استخدام�القوة�اتعارض�مع�مبدأ�تسوية�وهناك�من�يعارض�اللجوء�إ

  .ال|}اعات�الدولية�بالطرق�الودية،�وأن�اللجوء�إى�القوة�قد�يزيد�من�حدة�التوتر�و�Gديد�السلم�و�من�الدولي?ن

�
 ���%	� ���:� �1� $% (�:	� 0	� >�1A2	 "�D%	� P�1��� :ا�مـن�خوضـها�G �4صـفËتأخذ�حركات�التحرير�الـوط

�،لجG¹ـــة�اjت;حمـــة�بـــ?ن�الشـــعب�ومقاتليـــه�مـــن�أجـــل�الحصـــول�عrـــى�»ســـتق;لللكفـــاح�اjســـلح،�الـــذي�يعËـــ�4شـــن�حـــروب�ا

فـاللجوء�إــى�وســيلة�الكفـاح�اjســلح�بــدل�»كتفـاء�بالنضــال�السيا^ــ[4،�هــو�مـا�ُيمّ?ــ}�هــذه�الحركـة�عــن��حــزاب�السياســية�

ت�للنضـال�السيا^ـ[�4واjنظمات�غ?�Nالحكومية،�وإن�كان�هذا��8يعËـ�4أن�بعـض�الحركـات�يعطـي��ولويـة�-ـي�بعـض�الف�ـNا

  )3(.عrى�الكفاح�اjسلح

1
 ("��%	� 7%�� �%-�% كان�أول�اع�Nاف�رسمGÊ�4ـذا�الحـق�عrـى�يـد�الجمعيـة�العامـة�مـن�خـ;ل�التوصـية�: 5�%

،�إضافة�إى�عدة�قرارات�صادرة�عن�الجمعية�العامة�تؤكد�شرعية�استخدام�القوة�مـن�1964الصادرة�عام��2105رقم�

  :طرف�الشعوب�من�أهمها

ْسـتعَمرة�مـن��05،�اjادة�1969-12-12الصادرة�-ي��54/25القرار�-
ُ
jافها�بشـرعية�نضـال�الشـعوب�اNمنه،�تعيد�تأكيد�اع�

 .أجل�ممارسة�حقها�-ي�تقرير�اjص?�Nو»ستق;ل

ْســتعَمرة�-ــي�اســتعما�07،�اjــادة�3314القــرار��-
ُ
jاف�بحــق�الشــعوب�اNــى�»ع�ــrتعلقــة�بتعريــف�العــدوان،�نصــت�عjل�منــه�ا

N?صjمارسة�حقها�-ي�تقرير�اjالقوة�. 

هـذه�القـرارات�الدوليـة�"منـه�عrـى�أّن��02بشأن�تقرير�اjص?�Nنص�-ي�الفقـرة��1980-11-14الصادر�بتاريخ��33/35القرار�-

كلها�تؤكد�عrى�شرعية�كفاح�الشعوب�-ي�سبيل�»ستق;ل�والس;مة�Pقليمية�والوحدة�الوطنية�والتحرر�من�السيطرة�

  )4(".ارية��جنبية�و»حت;ل��جن¿�4بكافة�الوسائل�اjتاحة�بما�-ي�ذلك�الكفاح�اjسلح»ستعم

2
 �	�"�	� ;�:�	� بـرز�توجـه�عنـد�فقهـاء�القـانون�الـدوي�حـول�إدخـال�مبـدأ�حـق�تقريـر�اjصـ?�N-ـي�وثـائق�دوليـة�:5�%

ر�بمفردهــا،�وبالتــاي�ترســيخه�كمبــدأ�ذات�أهميــة�أكOــ�Nمــن�الوثــائق�والوعــود�ال5ــ�4كانــت�تصــدر�مــن�الــدول�مــن�حــ?ن�إــى�آخــ

  )5(.أسا^[�4للقانون�الدوي�اjعاصر

                                                           

[�،�مرجع�سابق،�/ د�(1)   .66صمحمد�خليل�اĵو

  .149آيت�عي½[��رابح،�مرجع�سابق،�ص�(2)

  .255أحمد�بن�ناصر،�مرجع�سابق،�ص/ د�،عمر�سعد�هللا/ د(3)

  .65زق�عبد�القادر،�مرجع�سابق،�صمر (4)

  .158رشيد�يادكار،�مرجع�سابق،�ص�(5)
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وغ?Nهما،�بأّنه�" Calvo" "كالفو"و�"Charles DeVisscher"" شارل�دي�فيشر" يرى�فقهاء�القانون�الدوي�أمثال�

ب�تحتمـــه�مـــن�الواجـــب�عrـــى�الشـــعب�الواقـــع�تحـــت�ســـيطرة�»ســـتعمار�أن�يثـــور�ضـــد�»حـــت;ل،�وأّن�الكفـــاح�اjســـلح�واجـــ

N?صjي�يحق�له�ممارسة�الدفاع�الشر�ي�تطبيقا�لحق�تقرير�ا  )1(.الوطنية�و»نتماء�للدولة�أو�Pقليم،�وبالتا

،�حيث�أّيد�هذا��خ?�Nاسـتعمال�" Folk" "فولك"كما�اتجه�إى�تأييد�حق�الشعوب�-ي�تقرير�اjص?�Nكل�من�الفقيه�

فيقـــــول�أنـــــه�مـــــن�الجــــــائز�اســـــتعمال�القـــــوة�مـــــن�طــــــرف�"Brownlie"  "براونrـــــي" القـــــوة�لتصـــــفية�»ســـــتعمار،�أمـــــا�الفقيــــــه�

الشــــعوب،�ولكنــــه�يشــــ�Nط�أن�يكــــون�هــــذا�»ســــتعمال�قصــــد�تطبيــــق�مبــــدأ�تقريــــر�اjصــــ?N،�وَيعتOــــ�Nالتــــدخل�ضــــد�الحركـــــة�

م�بـه�أن�اســتخدام�القــوة�لغايــات�) 2(التحريريـة�أمــر�غ?ــ�Nمشــروع،�وأن�مسـاعدة�هــذه�الحركــة�عمــل�مشـروع؛
ّ
ســل

ُ
jإّنــه�مــن�ا

  )3(.لحق�-ي�تقرير�اjص?�Nجائز�-ي�القانون�الدوي�اjعاصر،�حيث�تتمتع�حركات�التحرير�الوط�4Ëبالحق�-ي�الكفاح�اjسلحا

إّن�اjقاومة�الشعبية�ضـد�»حـت;ل،�وبنـاًء�عrـى�حـق�تقريـر�اjصـ?�Nالـذي�أضـðى�قاعـدة�آمـرة��8يجـوز�مخالف Gـا،�هـو�

رعية�الدوليـــة�أكÞـــ�Nمــن�حـــق�الــدفاع�الشـــر�ي،�لـــذا�يــرى�الـــدكتور�عبـــد�وســيلة�مشـــروعة�تــم�التأكيـــد�عل¼Gـــا�-ــي�قـــرارات�الشــ

الــرحمن�أبــو�النصــر�بــأن�حــق�تقريــر�اjصــ?�Nيجــب�اعتبــاره�أحــد�الوســائل�اjشــروعة�8ســتخدام�القــوة�-ــي�القــانون�الــدوي،�

  )4(.وهو�يلتقي�مع�حق�الدفاع�الشر�ي

�NـOُيعت�N?صـjعـ;ن�نستنتج�ممـا�سـبق�أن�اسـتخدام�القـوة�مـن�أجـل�تقريـر�اPمـن�قبيـل�الـدفاع�الشـر�ي�بعـد�صـدور�

،�ومن�هنا�جاز�
ً
�مسلحا

ً
العالم�4لتصفية�»ستعمار،�فاحت;ل�واستعمار�هذه��قاليم�من�تاريخ�هذا�Pع;ن،�ُيعد�عدوانا

�عن�كيا�Gا
ً
�شرعيا

ً
  )5(.لحركات�التحرر�أن�تستعمل�القوة�دفاعا

3
 �	�"��	� >���.:	� ميبيــا،رأت�محكمــة�العــدل�الدوليــة�أن�جنــوب�إفريقيــا،�-ــي�قضــية�جنــوب�إفريقيــا�مــع�نا:��5�%

�وبإ�Gــــاء�احت;لهــــا�لÑقلــــيم،�
ً
نظــــرا�£ن�اســــتمرار�وجودهــــا�-ــــي�ناميبيــــا�غ?ــــ�Nقــــانوني،�ُملَزمــــة�بســــحب�إدار�Gــــا�مــــن�ناميبيــــا�فــــورا

ا�-ي�وأكدت�اjحكمة�أن�جنوب�إفريقيا�باحت;لها�Pقليم�دون�وجه�حق،�تتحمل�مسؤوليات�دولية�ناشئة�عن�استمراره

Pخ;ل�بال�}ام�دوي،�وتبقى�أيضا�عرضة�للمحاسبة�عن�أي�ان Gاك�لحقوق�شعب�ناميبيا،�أو�إخ;لها�بال�}اما�Gا�بموجب�

  )6(.القانون�الدوي�تجاه�الدول��خرى�فيما�يتعلق�بممارسة�سلطا�Gا�حيال�Pقليم

  

  

  

                                                           

  .123مرجع�سابق،�صممدوح�محمد�يوسف�عي½[�،�(1)

 .64سابق،�صالرجع�اjمرزق�عبد�القادر،��(2)

[�،�مرجع�سابق،�/ د�(3)   .66صمحمد�خليل�اĵو

  .111ممدوح�عز�الدين�أبو�الحس�Ë،�مرجع�سابق،�ص�(4)

يم،�ضوابط�ممارسة�حق�الدفاع�الشر�ي�-ي�ظل�القانون�الـدوي�Pنسـاني،�مـذكرة�ماجسـت?N،�كليـة�الحقـوق�والعلـوم�مخالدي�عبد�الكر �(5)

  .39،�ص2012-2011 ،�الجزائرالسياسية،�جامعة�الشلف

تبــــة�بالنســــبة�بشــــأن�¤ثــــار�القانونيــــة�اN�j �1971-06-21،�مــــن�فتــــوى�محكمــــة�العــــدل�الدوليــــة�الصــــادرة�-ــــي�117،127،133 ،01انظــــر�الفقــــرات(6)

،�مــوجز��حكــام�والفتــاوى�و�وامــر�الصــادرة�عــن�محكمــة�العــدل�)إفريقيــا�الجنوبيــة�الغربيــة(للــدول�عrــى�اســتمرار�وجــود�جنــوب�إفريقيــا�-ــي�ناميبيــا�

،�1992،�الو8يــــــــــــات�اjتحــــــــــــدة��مريكيــــــــــــة�ST/LEG/SER.F/1-A.92.V.5: ،�منشــــــــــــورات��مــــــــــــم�اjتحــــــــــــدة�رقــــــــــــم1991-1948الدوليــــــــــــة�مــــــــــــن�

  .103،105ص
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#	��	� ���	�
 %	� �! �3���% ���:� �! ���*	� B�� ��%��4�� �2@*%��	�"	� �4��%  
لقد�ظهرت�مشكلة�»ستعمار�مع�بداية�نشأت�القانون�الدوي�-ي�أوروبا،�وقد�تعـرض�لهـا�الفقـه�Pسـباني،�وخاصـة�

  )1(.الذي�قام�بدراسة�ع;قات�Pسباني?ن�-ي�أمريكا�مع�القبائل�الهندية" Vitoria" "فيتوريا"الفقيه�

ون�وPنجل?ـــ}�بمبـــدأ�حـــق�تقريـــر�اjصـــ?N،�مطـــالب?ن�بإعمالـــه�وُي;حــظ�أنـــه�-ـــي�الوقـــت�الـــذي�كـــان�يتشـــدق�فيـــه��مريكيــ

بصدد�الشعوب�الخاضعة�لكل�مـن�PمNOاطوريـة�النمسـاوية�وPمNOاطوريـة�العثمانيـة،�فـإ�Gم�نكصـوا�عrـى�أعقـاGÊم،�ولـم�

و�Gا،�و�8ُيْعِملوا�هذا�اjبدأ�عrى�الشعوب�الخاضعة�لسيطر�Gم،�ف;�Pنجل?ـ}�أعملـوه�لصـالح�الشـعوب�ال5ـ�4كـانوا�يسـتعمر 

  )2(.�مريكيون�أعملوه�لصالح�الهنود�الحمر�عrى�سبيل�اjثال

���
اع�Nفـت�القواعـد�الدوليـة�التقليديـة�بالنظـام�»سـتعماري،�: %*@� �)5 ��%��4�� �2	��� �	��	��� ���%	�0 

ستعَمرة�من�صميم�
ُ
jت�إدارة�الدول�اNOمن�دولة��صل،�واعت�

ً
ستعَمرة�جزءا

ُ
jت�الدول�اNOأعمال�السيادة�الداخلية�واعت

لدولــة��صــل،�وبالتــاي�تخــرج�عــن�دائــرة�القــانون�الــدوي�العــام،�وأهمــل�القــانون�الــدوي�شــعوب�هــذه�اjنــاطق،�فلــم�تكــن�

موضوع�حماية�القانون�الدوي�الذي�لم�يكـن�يع�ـNف�لهـا�بأهليـة�التمتـع�بـأي�حـق�مـن�الحقـوق،�سـواء�أكـان�حـق�السـيادة�

حــق�التعامـل�الـدوي،�فáــ�4ُمعتOَـNة�خـارج�نطــاق�القواعـد�الدوليـة،�وتقتصــر�صـل Gا�GÊـا�عrــى�أو�حـق�الشخصـية�الدوليـة،�أو�

اعتبارها�قابلة�£ن�تكون�موضوع�امت;ك�من�قبل�الدول�اjسيحية؛�غ?�Nأن�النظام�»سـتعماري�القـديم�أخـذ�يGHـزم�منـذ�

  )N?.)3بداية�القرن�العشرين�أمام�تيارات�الروح�القومية�واjطالبة�بحق�تقرير�اjص

وبعـــد�الحـــرب�العاjيـــة��وـــى،�تعالـــت�الصـــيحات�للمطالبـــة�بـــاح�Nام�حقـــوق�الشـــعوب�وإعان Gـــا�عrـــى�الحصـــول�عrـــى�

" ودرو�ويلســــــــــــن" ،�ثــــــــــــم�أكــــــــــــده�الــــــــــــرئيس�1823عــــــــــــام�" Monroe"" مـــــــــــونرو "اســـــــــــتق;لها،�كمــــــــــــا�تبنــــــــــــاه�الــــــــــــرئيس��مريكــــــــــــي�

"WilsonWoodrow"14ل-ي�نقاطه�ا�1918عام� Nعنـه�بأنـه�اح�ـ�NـOّحيث�ع�،�
ّ
ام�للمطـامح�القوميـة،�وحـق�الشـعوب�-ـي�أ8

�بإراد�Gا
ّ
م�إ8

َ
أن�القـارت?ن��مـريكيت?ن�سـوف��8تخضـعان�" مـونرو "يتمثل�-ي�إع;ن�الرئيس��مريكـي�"مونرو "فمبدأ�)4(.ُتْحك

  )5(.من�¤ن�فصاعدا�jزيد�من�استعمار�الدول��وربية،�£ّن�أمن�وس;مة�الو8يات�اjتحدة��مريكية�يتطلب�ذلك
يتضـح�لنـا�أن�تقريـر�اjصـ?�Nينحصـر�مـا�بـ?ن�اjبـدأين��السـادس�والثالـث��)6(،14لا" ويلسـن"ولكن�عند�تحليـل�مبـادئ�

عشر،�وكان�يخص�دول�أوروبا،�وبا£خص�الشرقية�مGHا،�باÎضافة�إى�روسيا�فقط،�وأما�بالنسبة�للدولة�العثمانية�ال�45

�NَعGHا�با£جزاء�ال�Nكية،�والدول��خرى، ِOّا�إ�8السعيلتقسيمها�ُعG¼ف�N?صj1(.لم�يكن�الهدف�من�تقرير�ا(  

                                                           

  . 447،�ص2012محمد�نصر�محمد،�الوسيط�-ي�القانون�الدوي�العام،�مكتبة�القانون�و»قتصاد�للنشر�والتوزيع،�الرياض/ د�(1)

،�)ن.س.ب.د(،�)1991-1815(أحمــــــد�وهبــــــان،�التــــــاريخ�الدبلوما^ـــــــ[4،�الع;قــــــات�السياســــــية�بــــــ?ن�القــــــوى�الكOـــــــNى�/ ممــــــدوح�نصــــــار،�د/ د�(2)

  .199،200ص

�،،�دار�الشـــــعب1970لســـــنة��02مشــــروعية�اjقاومـــــة�الفلســـــطينية،�مســــتخرج�مـــــن�دراســــات�القـــــانون�الـــــدوي،�اjجلــــد��عائشــــة�راتـــــب،/ د�(3)

  .31،�ص)ن.س.د(القاهرة،�

  .52،53طارق�مNOوك�تراي،�مرجع�سابق،�ص�(4)

  .99،100نبيل�أحمد�حلم4،�مرجع�سابق،�ص/ د(5)

  :فيما�يrي�"ولسن�ودرو " تتمثل�مبادئ�(6)

  .ودية�عrى�مواثيق�الس;م�عامة،�وتكون�اjعاهدات�الدولية�علنية�وغ?�Nسريةتقوم�الع;قات�ال�-

  .تأم?ن�حرية�اj;حة�-ي�البحار�خارج�اjياه�Pقليمية�-ي�السلم�والحرب�-

  . إلغاء�الحواجز�»قتصادية�بقدر�Pمكان،�وإيجاد�مساواة�ب?ن�الدول�اjتعاونة�-ي�اjحافظة�عrى�الس;م�-
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وأمــا�بــداخل�اjســتعمرات�نفســها،�فقــد�اســتمرت�اjقاومــة�ضــد�»حــت;ل�»ســتعماري�مــن�لحظــة�الغــزو�ح5ّــ���Gايــة�

وأكÞـــ�Nمـــن��P1900مNOاطوريـــات�»ســـتعمارية،�وبينمـــا�كـــان�أكÞـــ�Nمـــن�نصـــف�آســـيا�تحـــت�الحكـــم�»ســـتعماري�اjباشـــر�عـــام�

مــن�أمريكــا�ال;تينيــة�كانــت�ُمســتْعَمرة�بشــكل�رســم4،�كمــا�قامــت�الحــرب�العاjيــة��%30مــن�إفريقيــا،�فــإن�أقــل�مــن��90%

�وى�باjساعدة�-ي�خلق�حركات�مقاومة�محليـة�ضـد�الحكـم�»سـتعماري�-ـي�العـالم�الثالـث،�كمـا�سـاعدت�أيضـا�الحـرب�

  )2(.العاjية�الثانية�-ي�تحطيم�النظام�»ستعماري 

�������
ينبèــي�أن�نتــذكر�بــأن�حــق�تقريــر�اjصــ?�N-ــي�أصــوله�قاعــدة�:%*��@� "���) ��%����4�� �2	����� �	��	��� ����%	��0

عرفيــة،�ثــم�أصــبح�أحــد�اjبـــادئ��ساســية�-ــي�السياســة�الدوليـــة�-ــي�القــرن�العشــرين،�وحظـــي�منــذ�ذلــك�الوقــت�باهتمـــام�

خّصــــص�لنظـــــام�مــــن�عهـــــد�ع�22السياســــي?ن�والشــــعوب،�فــــتم�»ع�ـــــNاف�بــــه�ضــــمنيا�-ـــــي�اjــــادة�
ُ
jصــــبة��مــــم�-ـــــي�الفصــــل�ا

لقد�كانت�مسألة�تصفية�»ستعمار�من�ضمن�القضايا�ال�45شغلت�بال�اjجتمع�الدوي،�وثار�الخ;ف�حول�و ) 3(»نتداب،

  :مسألة�تقرير�مص?�Nالشعوب�اjستعَمرة،�وهذا�ما�سنتطرق�إليه�-ي�العناصر�التالية

�
 ����*	� B���� $���% ����%�����4�� ��"���	� E����) ���5�%�3������% ������:� �اشــتد�الخـــ;ف�بــ?ن�الـــدول�: �� !���

»ستعمارية،�وب?ن�القوى�اjناهضة�ل;ستعمار�حول�حق�تقرير�اjص?N،�خاصة�فيما�يتعلق�بحـق�الشـعوب�-ـي�اسـتق;لها�

فمنــــذ�بدايــــة�الحــــرب�العاjيــــة�الثانيــــة،�اع�Nفــــت�بريطانيــــا�والو8يــــات�اjتحــــدة��مريكيــــة�جزئيــــا�بــــبعض�) 4(وتقريــــر�مصــــ?Nها،

سـتْعَمرة�الرازحـة�تحـت�»حـت;ل�اليابـاني�و�jــاني�وPيطـاي،�فقـد�ورد�-ـي�ميثـاق��طل½ـ[�4الصـادر�-ــي�حقـ
ُ
jوق�الشـعوب�ا

تح�Nمـــان�حـــق�جميـــع�الشـــعوب�-ـــي�اختيـــار�نظـــام�الحكـــم�الـــذي�ترغـــب�أن�تعـــيش�-ـــي�) أ.م.و(بريطانيـــا�و"بـــأن��14-08-1941

                                                                                                                                                                                     

ى�الحد�الذي�يكفل��من�الداخrيتخفيض�التسلح�إ�-.  

  .وضع�إدارة�عادلة�للمستعمرات�تنفذ�ما�يحقق�مصالح�سكا�Gا�-

  . الج;ء�عن��را�[�4الروسية�كلها�والتعاون�مع�أي�حكومة�دولية�يختارها�الشعب�-

  .الج;ء�عن�أرا�[�4بلجيكا�وتعم?Nها�-

-��   .وتعم?�Nما�خرب�مGHا�بسبب�الحرب" Lorraine" "اللورين"و" Alsace"�لزاس"الج;ء�عن�فرنسا�وَرّدِ

  .إعادة�النظر�-ي�حدود�إيطاليا�-

  .منح�القوميات�الخاضعة�لÑمNOاطورية�النمساوية�ح��5تقرير�مص?Nها�-

�إــى�البحـر�وإقامـة�ع;قـات�جديــدة�بـ?ن�دول�البلقـان�كافـة�مبنيـة�عrــى�-
ً
أسـس�قوميـة�وتاريخيـة�وضــمان��الجـ;ء�مـن�صـربيا�ورومانيـا�والجبــل��سـود،�وإعطـاء�صـربيا�منفـذا

  .  حري Gا�السياسية�و»قتصادية

  .بضمان�دوي�ضمان�سيادة��جزاء�ال�Nكية�وإعطاء�الشعوب��خرى�غ?�Nال�Nكية�ال�45تخضع�لها�حق�تقرير�اjص?�Nوحرية�اjرور�-ي�اjضايق�لجميع�السفن�-

 تأسيس�الدولة�البولندية،�بحيث�تضم�جميع�العنصر�البولندي�وإع�-
ً
�إى�البحر�أو�ضمان�استق;لها�السيا^[�4و»قتصادي�دوليا

ً
  .طاGéا�منفذا

 .53طارق�مNOوك�تراي،�مرجع�سابق،�ص-..إنشاء�عصبة��مم�-

  .53نفس�اjرجع،�ص�(1)

  .147،149،162أود�آرن�وستاد،�مرجع�سابق،�ص(2)

  .201عمر�سعد�هللا،�حقوق�Pنسان�وحقوق�الشعوب،�مرجع�سابق،�ص/ د(3)

: Pك�Nونيعبد�الناصر�قاسم�الفرا،�حق�تقرير�اjص?�Nللشعب�الفلسطي�4Ë-ي�ضوء�الشرعية�الدولية،�من�اjوقع��/د�(4)

https://bit.ly/3cXwLYN25،�ص2019-06-18: ،�تاريخ�»ط;ع.  
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،�ورغـم�أهميـة�هـذا�Pعـ;ن�لكونـه�قـد�أكـد�عrـى�"ال5ـ�4ُسـلَبت�مGHـاظله،�كما�أ�Gمـا�ترغبـان�-ـي�اسـتعادة�السـيادة�للشـعوب�

  )1(.مبدأ�حق�تقرير�اjص?N،�إ�8أنه�قد�اقتصر�عrى�بعض�الدول�فقط،�وµي��قاليم�الخاضعة�ل;حت;ل��jاني�وحلفائه

اjصــ?N،��وبعــد�أن�أصــدر�الحلفــاء�تصــريحا�Gم�اjتعلقــة�بــأغراض�الحــرب،�أعلنــوا�أ�Gــم�ســيعملون�بمبــدأ�حــق�تقريــر 

وبالتــــاي�فــــإ�Gم�ســــيعملون�عrــــى�تحريــــر�الشــــعوب�الخاضــــعة�للســــيطرة��جنبيــــة�ومســــاعدة�هــــذه�الشــــعوب�-ــــي�تكــــوين�دول�

عrى�مبدأ�حق�الشعوب�-ـي�" ويلسون�ودرو "خاصة�GÊا،�وغداة�انتصارهم�-ي�الحرب�العاjية��وى،�أكد�الرئيس��مريكي�

  )2(.ذكرناها�آنفا�ال14�45لتقرير�مص?Nها،�وذلك�-ي�ثنايا�نقاطه�ا

إّن�التنظــيم�الـــدوي�الحـــديث،�Gåـــدف�إـــى�تصــفية�»ســـتعمار�عـــن�طريـــق�تـــدخل�الــدول�اjســـتقلة�-ـــي�إطـــار�اjنظمـــات�

الدوليــة�باعتبــاره�مبــدأ�مــن�مبــادئ�القـــانون�الــدوي�العــام،�عكــس�القــانون�الـــدوي�التقليــدي�الــذي�كــان�ُيضــفي�الشـــرعية�

وره�-ـــي�تنظـــيم�الحركـــة�»ســـتعمارية،�والحـــد�مـــن�التنـــافس�»ســـتعماري�عrـــى�بعـــض�أشـــكال�»ســـتعمار،�بحيـــث�انحصـــر�د

عاGéــا�أ�Gـا�تســ·ى�لتحقيـق�أهــداف�مشــروعة� ســتْعِمرة�ال5ـ�4كانــت�تحـاول�دائمــا�إخفــاء�أطماعهـا�باّدِ
ُ
jوالحـروب�بــ?ن�الـدول�ا

ع�Nَِف�GÊا�-ي�اjجتمع�الدوي
ُ
jا�N?3(.لصالح�شعوب��قاليم�غ(  

�
 "��%	� 7%�� �%-�% ��8بـأس�بـه�-ـي�ميثـاق�: ) %$ <4%	� ��5�%��%��4
ً
احتلت�اjسـألة�»سـتعمارية�ح?ـ}ا

التصـريح�الخـاص�با£قـاليم�ال5ـ�8�4: " �مم�اjتحدة،�حيـث�شـغلت�ث;ثـة�فصـول�كاملـة،�الفصـل�الحـادي�عشـر،�وعنوانـه

تعلقــة�بنظــام�الوصــاية،�والفصــل�الثــاني�عشــر،�الــذي�يحتــوي�عrــى�النصــوص�ا73،74�j،�اjادتــان�"تتمتــع�بــالحكم�الــذاتي

،�والفصــــل�الثالــــث�عشــــر،�والــــذي�يحتــــوي�عrــــى�النصــــوص�اjتعلقــــة�بتشــــكيل�ووظــــائف�وســــلطات�وقواعــــد�85-75اjــــواد�

  ) 4(.91-86التصويت،�وإجراءات�مجلس�الوصاية،�اjواد�

'
 �3���% ���:� �! ���*	� B�) �:2��%	� ��	�"	� ?��%�D%	� 73� :وتتمثل�-ي�¤تي:  
1
 ����) �%�D��%U��" :ــؤتمر�عــام�jت�1955عقــد�هــذا�اNــOِــؤتمر�اعُتjشــكلة�»ســتعمارية،�وبعــد�هــذا�اjــاء�اGــى�إ�،�ودعــا�إ

�لدول�قارتي�آسيا�وإفريقيا،�واْعُتِمدت�هذه�السياسة�-ي�مؤتمر�الدول�Pفريقية�الذي�
ً
�مركزيا

ً
�سياسيا

ً
هذه�اjشكلة�مبدأ

  )5(.1960،�و-ي�مؤتمر�أديس�أبابا�عام�1959،�و-ي�مؤتمر�م|Nوفيا�عام�1958،�عام�"أكرا"انعقد�-ي�

ْرِغمـتوبدأت�عمليات�التحرر�من�»سـتعمار،�وال5ـ�4
ُ
سـتعِمرة�-ـي�بعـض�الحـا8ت�مـن�خـ;ل�حـروب��أ

ُ
jـا�الـدول�اG¼عل

دموية،�و-ي�حا8ت�أخرى�من�خ;8نسحابات�بسيطة�وسريعة�-ي��ربعينيات�واستمرت�ح��5السبعينيات،�وكان�التحرر�

لعظمــــ��مــــن�اjنــــاطق�اjســــتعَمرة،�وخاصــــة�-ــــي�إفريقيــــا�عمليــــة�ســــريعة�بشــــكل�ُمــــذِهل،�ففــــي�غضــــون�خمــــس�-ــــي�الغالبيــــة�ا

  )6(.فقط،�نشأت�خمس�وعشرون�دولة�جديدة�1962إى��1957سنوات�من�

�-ي�أوائل�الخمسينيات،�واستمرت�ح5ـ��يومنـا�هـذا،�فبـ?ن�عـامي�
ً
عrـى��1989-1980لقد�بدأت�إزالة�»ستعمار�جديا

نحـــــت�بريطانيـــــا�»ســـــتق;ل�لكـــــل�مـــــن�زمبـــــابوي�وبيل?ـــــ}ي�وأنتيغـــــا�وبرونـــــاي،�واســـــتعادت�تيمـــــور�الشـــــرقية�ســـــبيل�اjثـــــال،�م
                                                           

  .158طالب�رشيد�يادكار،�مرجع�سابق،�ص/ د�(1)

  .49، ص)ن.س.ب.د(لصراعات العرقية واستقرار العالم المعاصر، دراسة في ا�قليات والجماعات والحركات العرقية، أحمد وھبان، ا/ د (2)

  .49جمال�عبد�الناصر�مانع،�مرجع�سابق،�ص/ د�(3)

فنـون�و¤داب،�،�اjجلـس�الـوط�4Ëللثقافـة�وال1945حسن�نافعة،��مم�اjتحدة�-ي�نصف�قرن،�دراسة�-ي�تطور�التنظيم�الـدوي�منـذ�/ د�(4)

  .155،�ص1995الكويت�

  .24،25سابق،�صالرجع�اjعبد�الناصر�قاسم�الفرا،�/ د�(5)

  .162،166أود�آرن�وستاد،�مرجع�سابق،�ص(6)
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�مــن�احــت;ل�أندونيســيا�لهــا،�وبإمكاننــا�النظــر�إــى��Gايــة�الحكــم�الســوفياتي�عrــى�أوروبــا�الشـــرقية��25اســتق;لها�بعــد�
ً
عامــا

  )1(.عrى�أنه�جزء�من�إزالة�»ستعمار

2
  �� $�������	�� $���%�� �%�D���%�،�حضـــرته�كـــل�مـــن�1975ُعِقـــد�-ـــي�هلســـنكي�-ـــي��ول�مـــن�شـــهر�أوت�عـــام�: ���(���

الو8يــات�اjتحــدة��مريكيــة�وثــ;ث�وث;ثــون�دولــة�أوروبيــة،�واتفقــوا�عrــى�عشــرة�بنــود�ُوصــفت�بأ�Gــا�مهمــة،�وقــد�أكــد�البنــد�

دول�اjشـــاركة�-ـــي�اjـــؤتمر�الثـــامن،�حـــق�الشـــعوب�-ـــي�تقريـــر�مصـــ?Nها،�وحقهـــا�-ـــي�التصـــرف�بمقـــدرا�Gا،�وGÊـــذا�اjعËـــ��فـــإن�الـــ

�مـــن�مبـــدأ�اjســـاواة،�وهكـــذا�فــإن�هـــذه�الشـــعوب�تمتلـــك�الحـــق�-ـــي�
ً
تع�ــNف�بحـــق�الشـــعوب�كافـــة�-ـــي�تقريـــر�اjصــ?N،�انط;قـــا

  )2(.وضع�سياس Gا�الداخلية�والخارجية�دون�أي�تدخل�أو�ضغط�خارâي

3
 ! �%�D%�����%	� ���:� B� $<*) �� 7��	 1993 :يrى�ما�يrؤتمر�عjأكد�ا:  

 .من�حق�الشعوب�كافة�أن�تقرر�مص?Nها�-

 .إنكار�هذا�الحق�ُيعد�ان Gاكا�لحقوق�Pنسان�-

-�N?صjي�لحق�تقرير�اrأهمية�التطبيق�العم. 

�يـــؤثر�عrـــى�وحـــدة�الـــدول�السياســـية�اjل�}مـــة�بمبـــدأ�الحقـــوق�اjتســـاوية�للشـــعوب�-ـــي�تقريـــر��-
ّ
إعطـــاء�هـــذا�الحـــق�بشـــرط�أ8

أكــد�عrــى�أن�إنكــار�حــق�تقريــر�اjصــ?�Nللشــعوب�-ــي�إطــار�اjواثيــق�الدوليــة�ُيعــد�" فيينــا"ر�وGÊــذا�اjفهــوم،�فــإن�مــؤتم.مصــ?Nها

  )3(.ان Gاكا�لحقوق�Pنسان�وjبادئ�القانون�الدوي

  ا�طلــب�الثــاني

ستْعَمرة
ُ
 القضايا�العالقةبتقرير�ا�ص5-�للشعوب�ا�

-ــي�الف�ــNة�اjعاصــرة�ال5ــ�4عرفــت�العديــد�مــن���8شــك�-ــي�أن�موضــوع�حــق�تقريــر�اjصــ?�NُيعتOــ�Nمــن�اjوضــوعات�اjهمــة

فهنــــاك�عــــدة�أقــــاليم�ودول�لــــم�تنــــل��)4(صــــيحات�الشــــعوب،�8ســــيما�العربيــــة�مGHــــا�ال5ــــ�4تطالــــب�بحقهــــا�-ــــي�تقريــــر�مصــــ?Nها،

 .استق;لها�إى�حد�الساعة�لعدة�أسباب�سياسية�دولية�وإقليمية،�وأسباب�أخرى�خارجية�وداخلية

���� ���	�
 ���42�	� ��*	� B����%	� ���:� �! �  
يتخــذ�نـــزاع�الشـــرق��وســـط�حاليـــا�أبعـــاد�تتعـــدى�أبعــاد�اjنازعـــات�اjحليـــة،�وإذا�كانـــت�الصـــفة�العســـكرية�اjحليـــة�قـــد�

غلبت�عليه�ح��5¤ن،�فإّن�العوامل�واjؤثرات�الهامة�اjحيطة�بـه�لهـا�أثـر�كب?ـ�Nعrـى�الع;قـات�الدوليـة�اjعاصـرة،�ولعـل�هـذا�

  )5(.ساس�بضرورة�إيجاد�حل�ل|}اع�الشرق��وسط�كمقدمة�لتخفيف�ِحّدة��زمة�العاjية�العامةما�يفسر�لنا�تفاقم�Pح

���
 ������42�	� ���.:	� $�% ("��%	� 7%�� �1947-04-28انعقـدت�الجمعيـة�العامـة�لçمـم�اjتحـدة�-ـي�: 5�%

لجنــــة�تحقيــــق��8يكــــون�مــــن��بنــــاء�عrــــى�طلــــب�الحكومــــة�الNOيطانيــــة�للنظــــر�-ــــي�قضــــية�فلســــط?ن،�واتخــــذت�قــــرارا�بتشــــكيل

أعضاGéا�أي�من�الدول�الخمس�الكOـNى�بحجـة�ضـمان�حيادهـا،�وناقشـت�الجمعيـة�العامـة�تقريـر�هـذه�اللجنـة،�وأصـدرت�

                                                           

  .45،�ص2008مارتن�غريفيثس،�ت?Nي�أوك;هان،�اjفاهيم��ساسية�-ي�الع;قات�الدولية،�مركز�الخليج�لçبحاث،�دبي��(1)

  .26سابق،�صرجع�مالفرا،��عبد�الناصر�قاسم/ د�(2)

  .27،�صنفس�اjرجع(3)

  .23طارق�مNOوك�تراي،�مرجع�سابق،�ص�(4)

  .03عائشة�راتب،�مرجع�سابق،�ص/ د�(5)
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الــــذي�تضــــمن�التوصــــية�بتقســــيم�فلســــط?ن�تحــــت�تــــأث?�Nالو8يــــات�اjتحــــدة��مريكيــــة��181قرارهــــا�رقــــم��1947-11-29-ــــي�

  )2(.الذي�كان�معروفا�بميوله�ال¼Gوديه) Trygve Lie" )1" "يتريجفي�"و�م?ن�العام�لçمم�اjتحدة�

وأكــدت��مـــم�اjتحـــدة�عrــى�حـــق�الشـــعب�الفلســـطي�4Ë-ــي�مقاومـــة�»حـــت;ل�Pســرائيrي،�واع�Nفـــت�بمنظمـــة�التحريـــر�

إذن�مشــــروعية�اjقاومــــة�الفلســــطينية�)3(.بصــــفة�مراقــــب،�ثــــم�أصــــبحت�فيمـــا�بعــــد�مراقبــــا�دائمــــا�1974الفلســـطينية�عــــام�

الوسـائل�-ـي�إطــار�ال|ـ}اع�بـ?ن�الشـعب�الفلســطي�4Ëو»حـت;ل�Pسـرائيrي�واضـحة��8ِمــراَء�ف¼Gـا،�و�8شـرعية�ل;حــت;ل��بكافـة

عrى�أرض�فلسط?ن،�وهذا�ما�أكدت�عليه�قرارات��مم�اjتحدة�بصورة�واضحة،�ومن�القرارات�ال�45أكدت�عrى�شرعية�

�ورد�فيــه�بـأن�الجمعيــة�1974-11-22اjــؤرخ�-ـي) 3236(قـرارأعمـال�اjقاومــة�الفلسـطينية�ضــد�»حـت;ل�الصــهيوني�ال
ْ
،�إذ

وتناشـد��،العامة�تع�ـNف�بحـق�الشـعب�الفلسـطي8�4Ëسـتعادة�حقوقـه�بكـل�الوسـائل�وفقـا�jقاصـد��مـم�اjتحـدة�ومبادGéـا

 )4(.جميع�الدول�أن�تساند�وتدعم�الشعب�الفلسطي�4Ë-ي�كفاحه�8س�Nداد�حقوقه

�����
 % ��)��	� ��"	� مع�ان Gـاء�حـرب�الخلـيج�الثانيـة�-ـي�بدايـة�عقـد�التسـعينيات�: $ �	:.�� �	�5�%�����42

من�القرن�العشرين،�أعلنت�الو8يات�اjتحدة��مريكية�وعدد�من�الدول��وروبية�عن�بدأ�مشروع�كب?�Nيرمي�إى�إح;ل�

خــ;ل�مفاوضــات�ثنائيــة��الســ;م�-ــي�منطقــة�الشــرق��وســط،�والبحــث�عــن�طــرق�لحــل�القضــية�الفلســطينية،�وذلــك�مــن

وجماعيـة�تمهــد�Îعــ;ن�قيــام�الدولــة�الفلســطينية،�فطرحــت�فكــرة�عقـد�مــؤتمر�جــامع�للســ;م،�ُيعقــد�-ــي�إحــدى�العواصــم�

،�ومنــذ�ذلـك�التـاريخ،�كــان�Pتحـاد��وروبـي�الحاضــر�الـدائم�-ــي��1991وروبيـة،�ونتيجـة�لــذلك�كـان�مـؤتمر�مدريــد�-ـي�عـام�

  )5(.نية،�سواء�بمشاركته�كاتحاد،�أو�من�خ;ل�الدول��عضاءمسار�التسوية�للقضية�الفلسطي

عــــد�اjواقــــف�وPع;نــــات��وروبيــــة�حــــول�اjســــألة�الفلســــطينية،�والصــــراع�العربــــي
ُ
�P1973ســــرائيrي،�بــــ?ن�عــــامي��-ت

بالعشـــرات،�وأكــــدت�أوروبــــا�بثبــــات�موقفهـــا�اjتعلــــق�بــــبعض�اjواضــــيع،�مثـــل�تقريــــر�الشــــعب�الفلســــطيj�4Ëصــــ?Nه،��1981و

�–،�ونظام�القدس�واjسـتوطنات،�وطـرق�التفـاوض�العربـي"إسرائيل"�را�[�4اjحتلة،�وع;قا�Gا�مع�منظمة�التحرير،�وو

Pســــرائيrي�اjوضــــوع�الرئي½ــــ[�4للتعــــاون�السيا^ــــ[��4وروبــــي،�فــــدول�Pتحــــاد��–Pســــرائيrي،�بحيــــث�أصــــبح�الصــــراع�العربــــي

�لعمليــــة�التســــوية�الســــلمية�
ً
�داعمــــا

ً
للقضــــية�الفلســــطينية،�وذلــــك�عrــــى�الــــرغم�مــــن�هيمنــــة�الو8يــــات��وروبــــي�لعبــــت�دورا

اjتحـــدة��مريكيـــة�عrـــى�مســـار�اjفاوضـــات،�ولقـــد�غلبـــت�اjســـاعدات�اjاليـــة�ال5ـــ�4تقـــدمها�دول�Pتحـــاد��وروبـــي�للســـلطة�

 
ً
�وهامشيا

ً
  )6(.الفلسطينية�عrى�دورها�السيا^[�4الذي�ظل�محدودا

                                                           

-1946-ي�الف�ـNة�مـن�أمـ?ن�عـام��مـم�اjتحـدة،�نرويجيالجنسـية،�أول�مـن�شـغل�منصـب�Trygve Halvdan Lieتريجفـى�هالفـدان�ـى،(1)

  .2019-06-18 :،�تاريخ�»ط;عhttps://bit.ly/2WUIORa: ،�اjصدر،�اjوقع�Pلك�Nوني1952

  .14عائشة�راتب،�مرجع�سابق،�ص/ د�(2)

  .77ود�اjجاي،�مرجع�سابق،�صرضوان�محم/ ب;ل�عrي�النسور،�د/ د�(3)

عــدنان�الحجــار�وآخــرون،�حــق�الــدفاع�الشــر�ي�-ــي�القــانون�الــدوي،�حالــة�اjقاومــة�الفلســطينية،�مجلــة�جيــل�حقــوق�Pنســان،�الســنة�/ د�(4)

  .100،�ص2016،�ب?Nوت�09العدد��03

فلسـطينية،�إعـداد�قسـم��رشـيف�واjعلومـات،�مركـز�،�دور�»تحاد��وروبي�-ـي�مسـار�التسـوية�السـلمية�للقضـية�ال)16(تقرير�معلومات��(5)

  .20،�ص2010الزيتونة�للدراسات�و»ستشارات،�ب?Nوت�

  .11،20،�صنفس�اjرجع(6)
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�مريكية�µـي�أكOـ�Nاjؤيـدين�والـداعم?ن�Îسـرائيل�ضـد�الفلسـطيني?ن،�ففـي�ونش?�N-ي��خ?�Nإى�أن�الو8يات�اjتحدة�

��"Donald Trump"" دونالـــــــد�ترامـــــــب"،�اع�Nفـــــــت�إدارة�الـــــــرئيس��مريكـــــــي�06-12-2017
ً
عاصـــــــمة��بالقـــــــدسرســـــــمّيا

 )1(.دة�-ي�القدسستبدأ�عملية�بناء�سفارة�أمريكية�جديوزارة�الخارجية��مريكيةأّن�" ترامب"،وأضاف�Îسرائيل

شــاركت�مجموعــة�مــن�الــدول�-ــي�مــؤتمر�البحــرين�اjنعقــد�-ــي�اjنامــة�تحــت�وبعــد�عــام?ن�ونصــف�مــن�هــذا�الحــدث،�

،�و-ـــــي�مقـــــدم Gا�الو8يـــــات�اjتحـــــدة�وإســـــرائيل،ومن�الـــــدول�العربيـــــة�2019-06-25-ـــــي" الســـــ;م�مـــــن�أجـــــل�»زدهـــــار"عنـــــوان�

تريـــد�مـــن�الفلســــطيني?ن�) أ.م.و(،�£ّن�)2(هذا�اjـــؤتمر�بصـــفقة�القـــرن الســـعودية�وPمـــارات�ومصـــر�و�ردن�واjغـــرب،�وُوِصـــف

  .التنازل�عن�قضي Gم�مقابل�اjال

����	��
 ��%���48�� ����)��	� ��"��	� لقــد�أكــدت�الــدول�العربيــة�وPســ;مية�دائمــا�عrــى�ضــرورة�حــل�القضــية�: ��5�%

،�1967ئيل�إـــى�حـــدود�الرابـــع�مـــن�جـــوانالفلســـطينية�عrـــى�أســـاس�قـــرارات�الشـــرعية�الدوليـــة�اjتمثلـــة�-ـــي�انســـحاب�إســـرا

�مـن�طـرف�هـذه�الـدول�مــن�
ً
وإقامـة�الدولـة�الفلسـطينية�اjسـتقلة�وعاصـم Gا�القـدس،�وهـذا�اjوقـف�يـتم�التـذك?�Nبـه�مـرارا

  ) 3(.خ;ل�مؤتمرات�القمة�العربية�وPس;مية

  :ويتجسد�موقف�الدول�العربية�وPس;مية�-ي�النقاط�التالية

  .1967-06-04ئيل�إى�ما�وراء�حدود�ضرورة�انسحاب�إسرا�-أ

  .194إيجاد�حل�لقضية�ال;جئ?ن�الفلسطيني?ن�عrى�أساس�قرار��مم�اjتحدة�رقم��-ب

  .1967تفكيك�اjستوطنات�اjقامة�-ي��را�[�4اjحتلة�عام�-ج

شـعب�-ـي�تقريـر�حق�الشعب�العربي�الفلسطي�4Ëبقيادة�منظمة�التحرير�الفلسطينية،�اjمثل�الشر�ي�والوحيـد�لهـذا�ال�-د

 )4(.اjص?N،�وإقامة�دولته�اjستقلة�وعاصم Gا�القدس

��)��
 �����42�	� ���*	� ����نسـتطيع�القـول�بـأّن�ممارسـة�حـق�تقريـر�اjصـ?�N-ـي�: �	/����? �	%����� 	�:���� %

�مـــم� أّن الطـــرق�الســـلمية�كا8ســـتفتاء،�وقـــد�جـــرى�العمـــل�عrـــى�: النظـــام�اjعاصـــر�يـــتم�بأحـــد�الطـــريق?ن�اjشـــروع?ن،�وهمـــا

شــرف�عrــى�عمليــة�»ســتفتاء�لضــمان�نزاهــة�نتائجهــا،�أمــا�الطريــق�¤خــر�فهــو�اســتخدام�القــوة�بواســطة�
ُ
اjتحــدة�µــي�مــن�ت

�عــــن�حقوقهــــا�
ً
حركــــات�التحــــرر�الــــوط4Ë،�أو�بمعËــــ��أدق،�لجــــوء�الشــــعوب�للمقاومــــة�اjســــلحة�فــــرادى�أو�جماعــــات،�دفاعــــا

�عrى�اس�Nداد�سيطر�Gا�عrى�ثروا�Gا�
ً
  .وهذا�ما�سنحاول�بحثه�-ي�هذا�Pطار) 5(وأقاليمها،اjسلوبة�وعم;

�
�8زالـــت��مــــم�اjتحــــدة�مـــن�خــــ;ل�الجمعيـــة�العامــــة�تؤكــــد�عrـــى�حــــق�الشــــعب�الفلســـطي�4Ë-ــــي�تقريــــر�:�	�� �������4	��%2����4 

اjصــ?N،�بمــا�-ــي�ذلـــك�الحــق�-ــي�أن�تكـــون�لــه�دولتــه�اjســتقلة�فلســـط?ن،�وتحــث�جميــع�الـــدول�والوكــا8ت�اjتخصصــة�ومؤسســـات�

 )6(.ظمة��مم�اjتحدة�عrى�مواصلة�دعم�الشعب�الفلسطي�4Ëومساعدته�عrى�نيل�حقه�-ي�تقرير�اjص?�N-ي�أقرب�وقتمن

                                                           

  .2019-06- 28: ،�تاريخ�»ط;عbit.ly/2WU62XMhttps//:: من�اjوقع�Pلك�Nوني�)1(

  ).ص.ر.د(نفس�اjرجع،��(2)

  .138مرجع�سابق،�صنزار�أيوب،/ د�(3)

  .138،�صنفس�اjرجع�(4)

  .40عائشة�راتب،�مرجع�سابق،�ص/ د�(5)

،�اjتعلق�بحق�الشعب�2004-12-20،�اjؤرخ�-ي�A/RES/59/179: ،�من�قرار�الجمعية�العامة�لçمم�اjتحدة�رقم01،02انظر�الفقرت?ن��(6)

  .02الفلسطي�4Ë-ي�تقرير�اjص?N،�ص
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وتصــر��مــم�اjتحــدة�عrــى�ضــرورة�التوصــل�إــى�تســوية�ســلمية�لقضــية�فلســط?ن�جــوهر�الصــراع�العربــي�Pســرائيrي�

ؤكـد�-ـي�هـذا�الصـدد�الضـرورة�اjلحـة�Îنقـاذ�فـرص�بجميع�جوانG¹ا،�وضـرورة�تكثيـف�كـل�الجهـود�لتحقيـق�تلـك�الغايـة،�وت

التوصــل�إــى�الحــل�القــائم�عrــى�وجــود�دولتــ?ن،�إســرائيل�وفلســط?ن�تعيشــان�جنبــا�إــى�جنــب�-ــي�ســ;م�وأمــن�داخــل�حــدود�

،�وتحقيــق�تقـدم�ملمــوس�نحـو�تنفيــذ�تلـك�التســوية�وحـل�جميــع�مســائل�1967مع�ـNف�GÊــا�عrـى�أســاس�حـدود�مــا�قبـل�عــام

 )1(.عادلة�الوضع�الGHائي�بصورة

خذ�بالقوة��8ُيس�Nد�إ�8بالقوة،�وكما�ذكرنا�آنفا،�فأصحاب�هذا�الرأي��لقد�أثبت�الواقع�فشل�هذا�الخيار،�£ّن 
ُ
ما�أ

ٍة�﴿:قـال�هللا�تعـاىيستندون�عrى�مبدأ�وجوب�حـل�ال|}اعـات�الدوليـة�بـالطرق�السـلمية،� ـوَّ
ُ
ـن�ق ْعُتم�ّمِ

َ
ـا�اْسـَتط ُهـم�مَّ

َ
وا�ل ِعـدُّ

َ
َوأ

َباِط  ْم �َوِمن�ّرِ
ُ
ك ِه�َوَعُدوَّ

َّ
�الل َخْيِل�ُتْرِهُبوَن�ِبِه�َعُدوَّ

ْ
  )2(.﴾ال

�
 C2�����4%	� R�������@	�:عاصـــــر�بـــــالطرق�jي�امـــــن�اj;حـــــظ�أن�حـــــق�تقريـــــر�اjصـــــ?�8�Nتـــــتم�ممارســـــته�دائمـــــا�-ـــــي�العمـــــل�الـــــدو

اjســـــاعدة�الســـــلمية،�وأن�الجماعـــــة�الدوليـــــة�لـــــم��Gـــــتم�فعـــــ;�بإعطـــــاء�حـــــق�تقريـــــر�اjصـــــ?�Nإ�8للشـــــعوب�ال5ـــــ�4لجـــــأت�إـــــى�طـــــرق�

الذاتيـة،�ومارســت�بــالقوة�حقهــا�-ـي�تقريــر�اjصــ?N،�أو�بمعËــ��أدق�قامـت�بــالثورة�عrــى�وضــع�قـائم�وموجــود،�و�8شــك�أن�تحديــد�

  )3(.الوضع�القانوني�للمقاومة�العربية�اjسلحة،�أمر�له�أهميته�القصوى�-ي�الظروف�الحالية�ال�45تمر�GÊا�الجماعة�الدولية

ينية�اjتمســـــكة�باjقاومـــــة،�مصـــــممة�عrـــــى�اســـــ�Nداد�حقـــــوق�الشـــــعب�الفلســـــطي�4Ëومـــــن�الواضـــــح�أن��مـــــة�الفلســـــط

-ـي�عــدد��"Balfour" "بلفـور "اjتمثلـة�-ـي�أرضـه�مـن�الغاصـب�الصــهيوني،�وقـد�اتضـح�ذلـك�-ـي�اسـتمرار�اjقاومــة�منـذ�وعـد�

µي�مصدر�القوة،��من�»نتفاضات�والحروب؛�فما�دام�الشعب�الفلسطي�4Ëُيع�NOعن�إرادته،�إذن�Pرادة�الشعبية�وحدها

وµـــــي�مصـــــدر�»نتصـــــار،�ومصـــــدر�الشـــــرعية،�وµـــــي�ال5ـــــ�4يجـــــب�أن�تكـــــون�اjرجعيـــــة�لخيـــــارات�القيـــــادات�الفلســـــطينية�عrـــــى�

  )4(.اخت;ف�مشارGÊا،�واخت;ف�مناهجها،�سياسية�كانت�أم�مقاومة

ل�
ّ
عrى�الدوام،�وما�إّن�ضرب�اjقاومة�عن�طريق�تفريغها�من�مضمو�Gا�الثوري،�أو�عن�طريق�تصفي Gا�اjادية،�شك

�N?ــى�جمـــاهيــزال�هــدفا�رئيســيا�مـــن�أهــداف�»ســتعمار�-ـــي�اjنطقــة�العربيــة،�كــذلك�فـــإن��نظمــة�العربيــة�ال5ـــ�8�4تســتند�إ

»مNOياي،�و»رتفاع��–الشعب،�وال�45عجزت�بطبيعة�الحال�نتيجة�إبعادها�عن�الشعب،�وعن�مجاGÊة�الخطر�الصهيوني

�45تجابه�أمتنا�العربية�-ي�هـذه�اjرحلـة�الحاسـمة،�كانـت�مضـطرة�إـى�محاربـة�اjقاومـة�إى�مصاف�التحديات�التاريخية�ال

عــن�طريــق�صــرفها�عــن�طريقهــا�الشــع¿�4الثــوري�الســليم،�وتحويلهــا�إــى�نظــام�عربــي�آخــر�يتقيــد�با£نظمــة��خــرى،�ويعمــل�

  )5(.وفق�مْنِطِقها�وتوجها�Gا�السياسية

ــد�Pرادة�Pنســانية� عتOــ�Nأقــوى��ســلحة�-ــي�وجــه�الهجمــة�الشرســة�عrــى�ولكــن�نضــال�غــزة�يجّسِ
ُ
،�وال5ــ�4ت لشــعب�حــّرٍ

الشـــعوب�اjناضـــلة�مـــن�أجـــل�التحــــّرر�والوحـــدة�والتقـــدم،�فقـــد�اســـتطاعت�جمــــاه?�Nغـــزة�الفق?ـــNة�اjعزولـــة�أن�تحقـــق�مــــا�

ِريــــة�الفوقيــــة�اjــــزودة�بأحــــدث��ســــلحة�الحربيــــة�الفتاكــــة،�كمــــا�اســــتطاعت�
ْ
غــــزة�عجــــزت�عنــــه�كــــل�جيــــوش��نظمــــة�الُقط

                                                           

،�اjتعلــــق�بتســــوية�قضــــية�2016-11-30،�اjــــؤرخ�-ــــي�A/RES/71/23: مــــن�قــــرار�الجمعيــــة�العامــــة�لçمــــم�اjتحــــدة�رقــــم�01رة�انظــــر�الفقــــ�(1)

  .04فلسط?ن�بالوسائل�السلمية،�ص

  .60سورة��نفال،�¤ية��(2)

  .04،35عائشة�راتب،�مرجع�سابق،�ص/ د�(3)

  .12،47سابق،�ص�آفاق�ما�بعد�الحرب�عrى�غزة،�مرجع: انظر�ورشة�عمل�بعنوان�(4)

  .78،�ص1973،�اjؤسسة�العربية�للدراسات�والنشر،�ب?Nوت�)1973 -1969(عبد�الوهاب�الكياي،�اjقاومة�الفلسطينية�والنضال�العربي��(5)
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رة،�و-ـي�الوقـت�الـذي�اسـتخدم�فيـه�العـدو� تحقيق�هذا�الصمود�-ي�الوقت�الـذي�واجهـت�فيـه��مـة�ا�Gيـارات�واسـعة�مـَدّمِ

  )1(.الصهيوني�كل�الوسائل�القمعية�والوحشية�Îخماد�إرادة�مقاومة�الجماه?�N-ي�غزة

صرية�-ي�سبيل�تحقيـق�حقهـا�-ـي�نضال�الشعوب�الواقعة�تحت�السيطرة�»ستعمارية�و�جنبية�و�نظمة�العن�إّن 

تقريــــــر�اjصــــــ?N،�هــــــو�النضــــــال�الشــــــر�ي،�ويتفــــــق�تمامــــــا�مــــــع�القــــــانون�الــــــدوي،�وأي�محاولــــــة�لقمــــــع�الكفــــــاح�ضــــــد��نظمــــــة�

عتOـ�Nمخالفـة�jيثـاق��مـم�اjتحـدة�وإعـ;ن�مبـادئ�القـانون�الـدوي�الخاصـة�
ُ
»ستعمارية�و�جنبية�و�نظمة�العنصرية،�ت

ذا،�فإّن�مبـادئ�القـانون�الـدوي�وقـرارات��مـم�اjتحـدة،�تضـافرت�مـن�أجـل�التأكيـد�عrـى�شـرعية�بالع;قات�الودية؛�وهك

لجوء�الشعب�الفلسطي�4Ëإى�قوة�اjقاومة�اjسلحة،�وهو�حق�يتقّرر�للذين�يعيشـون�-ـي�ظـل�»حـت;ل�بـنفس�القـوة�ال5ـ�4

  )2(.يتقّرر�ف¼Gا�للذين�شّردهم�Pرهاب�Pسرائيrي

����	� ���	�
 ��	����%	� ���:� B�� ��)��	� >��  
�8زال�شعب�الصحراء�الغربية�يعاني�من�»حـت;ل�اjغربـي،�وهـو�يتطلـع�لنيـل�»سـتق;ل�بعـد�كفـاح�طويـل�ومعانـاة�

،�و-ــي�هــذا�Pطــار�2002مريــرة،�والقضــية�الصــحراوية�تشــبه�إــى�حــد�بعيــد�قضــية�تيمــور�الشــرقية�التينالتا8ســتق;ل�عــام�

ه�سنحاول�إبراز�خلفية�هذا ِ
ّ
  .ال|}اع�وموقف�اjجتمع�الدوي�منه،�وبيان�الخيارات�اjطروحة�لحل

���
����)��	� >������لقــد�أعلنــت�إســبانيا�بــأّن�هــذه�اjنطقــة�تــدخل�-ــي�حماي Gــا�عــام�: /� �����2	��� 0��2& ��=�7���25 �	

�مـــن�بعـــض�اjواقـــع�الصـــغ?Nة�القليلـــة،�وهـــذا�ع1884
ً
�بـــدءا

ً
rـــى�امتـــداد�الثمـــان?ن�،�وامتـــدت�ســـياد�Gا�Pداريـــة�عل¼Gـــا�تـــدريجّيا

�التالية�عrى�هذا�التاريخ
ً
وتحـت�ضـغوط�مـن��مـم�اjتحـدة�لوقـف�»سـتعمار،�وافقـت�إسـبانيا�عrـى��1974و-ـي�عـام�. عاما

وكمــــا�ورد�-ــــي�الــــرأي�»ستشــــاري�jحكمــــة�العــــدل�الدوليــــة�. إجــــراء�اســــتفتاء�َيْعــــِرُض�عrــــى�ســــكان�اjنطقــــة�خيــــار�»ســــتق;ل

أن�كل�من�اjغرب�وموريتانيا�كانت�لهما�ع;قات�مشروعة�بسكان�اjنطقـة�قبـل�اسـتي;ء�،�ب1975-10-16الصادر�بتاريخ�

إســبانيا�عل¼Gــا،�فــ;�ترúــى�هــذه�الع;قــات�jستوىالســيادة�عrــى�اjنطقــة،�ومــن�ثــم،�فــإن�هــذه�الع;قــات�ليســت�ذات�طبيعــة�

  )3(.اjنطقةتؤثر�عrى�تطبيق�مبدأ�تقرير�اjص?�Nبواسطة�التعب?�Nالحر�والصادق�عن�إرادة�سكان�

إّن�محكمــة�العـــدل�الدوليــة�خلصـــت�إـــى�أّن�اjعلومــات�اjقدمـــة�إل¼Gــا��8ُتِقـــيم�الـــدليل�عrــى�وجـــود�أي�رابطــة�مـــن�روابـــط�

الســيادة�Pقليميــة�بــ?ن�إقلــيم�الصــحراء�الغربيــة�واjملكــة�اjغربيــة�أو�الكيــان�اjوريتــاني،�وهكــذا�لــم�تجــد�اjحكمــة�أي�روابــط�

-ـــــي�إ�Gـــــاء�) 15-د(1514الطـــــابع�الـــــذي�يمكـــــن�أن�يـــــؤثر�عrـــــى�تطبيـــــق�قـــــرار�الجمعيـــــة�العامـــــة�رقـــــم�قانونيـــــة�كتلـــــك�الـــــروابط�ذات�

  )4(.استعمار�الصحراء�الغربية،�و8سيما�تطبيق�مبدأ�تقرير�اjص?�Nمن�خ;ل�التعب?�Nالحر�والحقيقي�عن�إرادة�سكان�Pقليم

ة�ضـــمن�قائمـــة��قـــاليم�ال5ـــ�4ينطبـــق�عل¼Gـــا�لقـــد�كانـــت�الصـــحراء�الغربيـــة�أحـــد��قـــاليم�ال5ـــ�4اعتG�NOـــا��مـــم�اjتحـــد

من�ميثـاق��مـم�اjتحـدة،�ومـن�ثـم�إعـ;ن�الجمعيـة�العامـة�الخـاص�بتصـفية�»سـتعمار،�وأصـبحت�منـذ�عـام��11الفصل

�إســـبانيا��1964 �-باعتبارهـــا�الدولـــة�اjســـؤولة�عـــن�Pدارة�-موضـــوعا�للنظـــر�مـــن�جانـــب�الجمعيـــة�العامـــة�ال5ـــ�4كانـــت�تحـــثُّ

                                                           

  .97،98ص�،نفس�اjرجع(1)

  .99عدنان�الحجار�وآخرون،�مرجع�سابق،�ص/ د�(2)

ِبع�بالو8يات�اjتحدة��مريكية�هيومن�رايت�ووتش،�حقوق�Pنسان�-ي�الصحراء�الغربي�(3)
ُ
  .19،�ص2008ة�ومخيمات�تندوف�ل;جئ?ن،�ط

بشــأن�الصــحراء�الغربيــة،�مــوجز��حكــام�والفتــاوى�و�وامــر�الصــادرة�عــن�محكمــة��1975-10-16فتــوى�محكمــة�العــدل�الدوليــة�الصــادرة�-ــي�انظر �(4)

  .132،�ص1992،�الو8يات�اjتحدة��مريكية�ST/LEG/SER.F/1-A.92.V.5: ،�منشورات��مم�اjتحدة�رقم1991-1948العدل�الدولية�من�
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ف�ــــNَض�أن�يبـــدأ�هــــذا�Pقلـــيم�-ــــي�التمتــــع��عrـــى�Pســــراع�-ـــي
ُ
jقلـــيم�اســــتق;له�-ـــي�أقــــرب�فرصــــة�ممكنـــة،�وكــــان�مـــن�اPمــــنح�

  )1(.إ�Gاء�إدار�Gا�لهذا�Pقليم،�وأخطرت��مم�اjتحدة�بذلك�1975با8ستق;ل�عندما�أعلنت�إسبانيا�-ي�عام�

�������
 ����)��	� >������	� ����.5 $��% �	�"��	�  ��%�1%	� قــف�اjجتمــع�الــدوي�حــول�هــذه�لقــد�تباينــت�موا:��5�%

  :القضية،�وهذا�ما�سنعرضه�-ي�العناصر�¤تية

�
 ("����%	� 7��%�� ���%-�% ��5�%:�N?تاحــة�لتقريــر�مصــjتحــدة�بــأن�جميــع�الخيــارات�اjمــم�اçتــرى�الجمعيــة�العامــة�ل

يــــة،�وتت ســــق�مــــع�اjبــــادئ��قــــاليم�خيــــارات�ســــليمة�مــــا�دامــــت�تتفــــق�مــــع�الرغبــــات�ال5ــــ�4تعــــرب�عGHــــا�الشــــعوب�اjعنيــــة�بُحّرِ

اjــؤرخ�)  15-د�( 1541والقــرار��1960-12-14،�اjــؤرخ�-ــي���)15 -د( 1514اjحــددة�بوضــوح�-ــي�قــرار�الجمعيــة�العامــة�رقــم�

وغ?Nهما�من�قرارات�الجمعية،�و-ي�هذا�السياق،��8زالت�تؤكد�عrى�مسؤولية��مم�اjتحـدة�حيـال�شـعب��15-12-1960

  )2(.الصحراء�الغربية

مــن�الــدوي،�فيؤكــد�ال�}امــه�بمســاعدة�الطــرف?ن�اjغربــي�والصــحراوي�عrــى�التوصــل�إــى�حــل�سيا^ــ[�4وأمــا�مجلــس�� 

عادل�ودائم�ومقبول�للطرف?ن�عrى�أساس�من�التوافق،�يكفل�لشعب�الصحراء�الغربية�تقريـر�مصـ?Nه�-ـي�سـياق�ترتيبـات�

وهذا�التأكيـد�ورد�) 3(.-ي�هذا�الصددتتماü[��مع�مبادئ�ومقاصد�ميثاق��مم�اjتحدة،�ويشيد�بدور�ومسؤولية�الطرف?ن�

،�2099/2013،�القــــرار2044/2012القــــرار(،�2012بـــنفس�الصــــياغة�-ــــي�العديـــد�مــــن�قــــرارات�مجلـــس��مــــن�خاصــــة�منـــذ�

  .2440/2018،�القرار2351/2017،�القرار2258/2016،�القرار2218/2015،�القرار2152/2014القرار

�
 ����)��	� ��"��	� ����%�1 لصــحراء�اjغربيــة�هــو�¤خــر�موضــوعا�مطروحــا�-ــي�اجتماعــات�لقــد�كــان�نــزاع�ا: ��5�%

�-ـــي�
ً
الجامعـــة�العربيـــة�عrـــى�مســـتوى�القمـــة،�غ?ـــ�Nأّن�تعامـــل�الجامعـــة�عrـــى�هـــذا�اjســـتوى�مـــع�هـــذه�القضـــية�كـــان�محصـــورا

Pطـــار�الـــذي�كانـــت�فيـــه�قضـــية�الصـــحراء�دائـــرة�بـــ?ن�اjغـــرب�وإســـبانيا،�أي�أن�هـــذا�التعامـــل�كـــان�ينـــدرج�-ـــي�إطـــار�تضـــامن�

صـــف�العربـــي�لتخلـــيص�اjنطقـــة�العربيـــة�مـــن�بقايـــا�»ســـتعمار��جن¿ـــ4،�إ�8أنـــه�بعـــد�انســـحاب�إســـبانيا�مـــن�الصـــحراء،�ال

الســاعية�" البوليســاريو"وتــأّجج�الصــراع�حولهــا�بــ?ن�دول�اjنطقــة،�وخاصــة�مGHــا�اjغــرب�والجزائــر�ال5ــ�4كانــت�تســاند�جG¹ــة�

،�ســـواء�مـــن�خـــ;ل�وســـاطة�1975لجامعـــة�العربيـــة�منـــذ�عـــام�إـــى�إقامـــة�دولـــة�مســـتقلة�باjنطقـــة،�لـــم�يســـجل�أي�تـــدخل�ل

  )4(.مجلسها،�أو�مسا�ي�أميGHا�العام،�أو�من�خ;ل�اجتماعا�Gا�عrى�مستوى�القمة

فمنذ�البداية�كانت�الجامعة�تميل�إى�الطرح�اjغربي،�فبعد�أن�ساندته�-ي�مطالبته�بضـم�موريتانيـا�-ـي�قمـة�لبنـان�

ولـــة�اjظلومـــة�بـــا£مس�القريـــب�موريتانيـــا�-ـــي�إقلـــيم�الصـــحراء�الغربيـــة،�وهـــذا�مـــا�،�أيـــدت�مطالبـــه�ومطالـــب�الد1956عـــام�

،�حيـــث�أصـــدر�مجلـــس�الجامعـــة�توصـــية�تجعـــل�1974-10-29عOّـــNت�عنـــه�8حقـــا�بصـــراحة�-ـــي�قم Gـــا�اjنعقـــدة�بالربـــاط�-ـــي�

من�خ;ل�النشـرة�القضية�الصحراوية�مشكلة�تخص�اjملكة�اjغربية�والدولة�اjوريتانية�فحسب،�كما�باركت�الجامعة�

  )5(.اjس?Nة�الخضراء�ال�45نظمها�اjغرب�1975-11-18ال�45يصدرها�مكتG¹ا�بتاريخ�

                                                           

  .188حسن�نافعة،�مرجع�سابق،�ص�(1)

  .01،02،�اjتعلق�بمسألة�الصحراء�الغربية،�ص2016-12-06،�اjؤرخ�-ي�A/RES/71/106: انظر�قرار�الجمعية�العامة�لçمم�اjتحدة�رقم�(2)

  .01،�اjتعلق�بمسألة�الصحراء�الغربية،�ص2019-04-30،�اjؤرخ�-ي�S/RES/2468/2019: انظر�قرار�مجلس��من�الدوي�رقم�(3)

  .219،�ص1999محمد�رضوان،�منازعات�الحدود�-ي�العالم�العربي،�مقاربة�سوسيوتاريخية�وقانونية�jسألة�الحدود�العربية،��إفريقيا�الشرق،�ب?Nوت��(4)

  .169طارق�مNOوك�تراي،�مرجع�سابق،�ص�(5)
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'
  �:)�4 ��:��!8� ("��	� �%-�% 5�%)��	�� �رغـم�كـل�الجهـود�السياسـية�والدبلوماسـية�: )�����" �8!��:

ســـــــائل،�وPجـــــــراءات�اjق�Nحـــــــة�بـــــــالطرق�اjبذولـــــــة�مـــــــن�طـــــــرف�منظمـــــــة�الوحـــــــدة�Pفريقيـــــــة،�عـــــــن�طريـــــــق�اللجـــــــان�اjشـــــــكلة�والو 

التوافقيــــة�قصـــــد�إيجـــــاد�تســـــوية�ُمْرِضـــــية�ل|ـــــ}اع�الصـــــحراء،�فـــــإن�هـــــذه�الجهـــــود�تعرضـــــت�ل;�Gيـــــار�نتيجـــــة�تراجـــــع�اjنظمـــــة�عـــــن�

للجمهوريــــة�الصــــحراوية�" آدم�كودجــــو"حيادهــــا�-ــــي�التعامــــل�مــــع�هــــذه�القضــــية،�وذلــــك�إثــــر�اســــتدعاء��مــــ?ن�العــــام�للمنظمــــة�

  ) 1(.بصف Gا�عضوا�-ي�اjنظمة�1982-02-23بتاريخ�" أديس�أبابا"ت�مجلس�وزراء�اjنظمة�-ي�لحضور�أحد�اجتماعا

احتجاجــا��1984إى�»تحــاد�بعــد�أن�كــان�قــد�غــادره�عــام�إعــادة�عضــوية�اjغربــأمــا�»تحــاد�Pفريقــي�فقــد�وافــق�على

 Pــــى�موقــــف�منظمــــة�الوحــــدة�rفريقيــــة�مــــن�مســــألة�الصــــحراء�الغربيــــة�حســــب�مــــا�صــــرح�بــــه�عــــدد�مــــن�القــــادة��فارقــــة�ع

  )2(.2017-01-30بتاريخ�اjجتمع?ن�-ي�قمة�أديس�أبابا�
�،أعـــرب�»تحادعندعمـــه2018جـــانفي�29-28أديـــس�أبابـــا��-الـــدورة�العاديـــة�الث;ثـــون �-و-ـــي�مـــؤتمر�»تحـــاد�Pفريقـــي

مهوريـــــة�العربيـــــة�الصــــحراوية�الديمقراطيـــــة�GÊـــــدف�التوصـــــل�إـــــى�حـــــل�دائـــــم�Îعــــادة�إطـــــ;ق�اjفاوضـــــات�بـــــ?ن�اjغـــــرب�والج

ينسجم�قلبا�وقالبا�مع�قرارات�منظمة�الوحدة�Pفريقية�و»تحاد�Pفريقي�وقـرارات��مـم�اjتحـدة،�كمـا�أكـد�أيضـا�عrـى�

اjتحـدة�مـن�أجـل��مشاركة�الدولت?ن�بدون�شـروط�مسـبقة�-ـي�محادثـات�مباشـرة�وجـادة�ييسـرها�»تحـاد�Pفريقـي�و�مـم

  )3(.إجراء�استفتاء�حر�ونزيه�لشعب�الصحراء�الغربية

"
 ����)��	� ������%	� "������� لقـــد�انقلبـــت�اjـــوازين�بالنســـبة�Îتحـــاد�اjغـــرب�العربـــي،�الـــذي�أسســـته�الـــدول�: ���5�%

Pتحـاد��،�فكان�من�اjفروض�أنه�-ـي�هـذا1989-02-07بمراكش�يوم�) ليبيا،�تونس،�الجزائر،�اjغرب�وموريتانيا(الخمس

ستجد�الدول��طراف�ضال Gا�بحل�كل�ال|}اعات،�أو�عrى��قل�أغلG¹ا�للتقدم�نحو��مام�وتحقيق�تقدم�كب?�N-ي�ع;قات�

هـا�-ـي�إطـار�هـذا�Pتحـاد،�µـي�مشـكلة�الصـحراء�الغربيـة،�. التعاون�بـ?ن�دول�اjنطقـة
ُّ
ومـن�أبـرز�القضـايا�ال5ـ�4كـان�ُيْؤَمـُل�حل

رت�عrى�هذا�Pتحاد�وأفقدته�الـروح،�فلـم�يكـن�لـه�أّي�دور�ولكن�ما�حدث�هو�العكس،�فال
ّ
قضية�الصحراوية�µي�ال�45أث

ُر�-ي�أّي�مجال�كان،�سوى�»جتماعات�الشكلية
َ
  )4(.ُيذك

ولكن�مـا�ن;حظـه�-ـي�هـذا�الصـدد،�هـو�أّن�موقـف�الجزائـر�الرسـم�4اتجـاه�القضـية�الصـحراوية�لـم�يتغ?ـN،�حيـث�أ�Gـا�

ف،�والقا�[�4بأن�الجزائر�ليس�لدGåا�إدعاء�أو�مطلب�بشأن�الصحراء�الغربية،�وµي�تس·ى�تؤكد�باستمرار�عrى�هذا�اjوق

N?صـjالقابل�للتصرف�-ي�تقريـر�ا�N?وقـد�ظلـت�. لتصفية�استعمار�حقيقي�من�خ;ل�ممارسة�الشعب�الصحراوي�لحقه�غ

إــى�العديــد�مــن�قـــرارات�الدولــة�الجزائريــة�متمســكة�بتأييــد�حـــق�الشــعب�الصــحراوي�-ــي�تقريـــر�مصــ?Nه،�مســتندة�-ــي�ذلـــك�

 )5(.للجمعية�العامة�لçمم�اjتحدة�15لالصادر�عن�الدورة�ا��1514مم�اjتحدة،�ومGHا�القرار�رقم�

3
 ���4��! ينطلــق�اjوفــق�الفرن½ــ[�4مــن�مبــدأ�تقليــدي�للدبلوماســية�الفرنســية�اjعــارض�لقيــام�دولــة�صــحراوية�:��5�%

�Nاتيãي�Pقليمــــ�4لصــــالح�الجزائــــر،�ال5ــــ�4ستســــتفيد�مــــن�قيــــام�دولــــة�مســــتقلة،�£ّن�ذلــــك�يــــؤدي�إــــى�اخــــت;ل�التــــوازن�Pســــ
                                                           

  .234ان،�مرجع�سابق،�صمحمد�رضو �(1)

  ، https://bit.ly/2WWziNF: من�اjوقع�Pلك�Nوني�،�القادة��فارقة�يوافقون�عrى�عودة�اjغرب�ل;تحاد�،قمة�»تحاد��فريقي)2(

  .2019-06- 28: تاريخ�»ط;ع

  ،https://bit.ly/3ej6Dbr:من�اjوقع�Pلك�Nوني�،�28،29/01/2018بابا�أديس�،�أن الدورة�العادية�الث;ثو ،�مؤتمر�»تحاد�»فريقي)1(

  .2019-06- 28: تاريخ�»ط;ع

  .167طارق�مNOوك�تراي،�مرجع�سابق،�ص�(4)

  .139،�صنفس�اjرجع(5)



 ذرائع�استخدام�القوّ 
ّ
 تــوري�يخلــف. د                                                     ةوليّ ي�الع�قات�الّد ��حةة�ا�سل

  

           برلين – المانيا/  وا�قتصادية والسياسية ا�ستراتيجية للدراسات العربي مقراطيالدي المركز داراتإص

 Page 114 

  

 

هــذا�مــن�جهــة،�ومــن�جهــة�أخــرى�فــإّن�فرنســا�اjســتفيد��)1(.صــديقة�تســمح�لهــا�با8ســتفادة�مــن�منفــذ�عrــى�اjيــاه��طلســية

  .الصحراوية�ك�NOمن�الNÞوات�الطبيعية،�وخاصة�الحديد�والفوسفات�ال�45ُتGHب�من�طرف�اjحتل�اjغربي�من��را�[�4

��	��
 ��)��%	� ��=��	� ���4�	 ����%	� ?����/	�
 9������تـتم�ممارسـة�حـق�تقريـر�اjصـ?�N-ـي�إطـار�التنظـيم�: �	

مــــن�ميثــــاق��مــــم��2/4اjعاصـــر�بإحــــدى�الطــــريقت?ن،��وــــى�ســــلمية،�أي�»متنــــاع�عــــن�اســــتخدام�القــــوة�وفــــق�نــــص�اjــــادة�

عائـدا�لçمـم�اjتحــدة،�أمـا�الثانيـة،�وµـي�موضـوع�بحثنـا�هـذا،�تـتم�عــن��اjتحـدة�كا8سـتفتاء،�عrـى�أن�يكـون�Pشـراف�عليـه

طريــق�اســتخدام�القــوة�اjســلحة،�بمعËــ��أنــه�مــن�حــق�الشــعوب�اjقاومــة�اjســلحة�فــرادى�وجماعــات�دفاعــا�عــن�حقوقهــا�

  ) 2(.اjسلوبة،�وعم;�عrى�اس�Nداد�سيطر�Gا�عrى�ثروا�Gا�الطبيعية�وأقاليمها

�
 � $��& ��%2��4	� �����4�	�>������4�� B���� :تحـدة�الــذي�يمـنح�الشــعوب�الحـق�-ــي�jيثـاق��مــم�اjيــتم�»سـتفتاء�طبقــا�

  )3(.تقرير�مص?Nها،�وعليه�يكون�من�حق�الشعب�الصحراوي�أن�يختار�وبكل�حرية�مص?Nه�ب?ن�»ستق;ل�أو�»نضمام�إى�اjغرب

Gرجـــــوة�ال5ـــــ�4اعتمـــــد�jفريقيـــــة�ســـــابقا�لـــــم�تحقـــــق�الطـــــرق�السياســـــية�والدبلوماســـــية�أهـــــدافها�اPا�منظمـــــة�الوحـــــدة�

حيل�ملف�نزاع�الصحراء�عrى��مم�اjتحـدة�بعـد�فشـل�
ُ
Îنجاح�مخطط�الس;م�الذي�كان�مبنيا�عrى�رك?}ة�»ستفتاء،�وأ

جهود�منظمة�الوحدة�Pفريقية�-ي�تسويته�-ي�منتصف�الثمانينيات،�ولم�تكن�هذه�أول�َمّرة�ُيْعَرُض�ف¼Gا�هذا�اjلف�عrى�

ظمــــة��مميــــة،�بــــل�ســــبق�لهـــذه��خ?ــــNة�أن�تعرضــــت�لهــــذه�القضــــية�عـــن�طريــــق�إحــــدى�أجهز�Gــــا�الرئيســــية،�وµــــي�أنظـــار�اjن

  )4(.محكمة�العدل�الدولية�لهذه�القضية

فـــــاjجتمع�الـــــدوي،�أكـــــد�-ـــــي�أكÞـــــ�Nمـــــن�مناســـــبة�أّن�اjخـــــرج�الوحيـــــد�للقضـــــية�الصـــــحراوية�هـــــو�اح�ـــــNام�حـــــق�الشـــــعب�

ي�أصــوات�اjنظمــات�غ?ــ�Nالحكوميــة�ال5ــ�4تنــادي�بإعطــاء�هــذا�الحــق�للشــعب�الصــحراوي�-ــي�تقريــر�مصــ?Nه،�زيــادة�عrــى�تعــا

  )5(.الصحراوي�ع�NOاستفتاء�حر�وعادل�ونزيه�تحت�إشراف��مم�اjتحدة

�لخطــة�الحكــم�الــذاتي�للصــحراء�الغربيـــة،��2007أمــا�اjغــرب،�فقــد�عــرض�-ــي�أفريــل�عــام
ً
عrــى��مــم�اjتحــدة�عرضــا

�4تطلعات�الصحراوي?ن�الخاصـة�بـالحكم�الـذاتي�مـع�اسـتمرار�السـيادة�اjغربيـة�وµي�الخطة�ال�45َيْزُعم�اjغرب�أ� ِ]�Nْ
ُ
Gا�س�

�،
ً
�من�السلطات�اjركزية�إـى�هيئـات�ومسـؤول?ن�ُمنتَخبـ?ن�محليـا

ً
عrى�اjنطقة،�وبموجب�هذا�العرض،�ينقل�اjغرب�جزءا

      )6(.ولقد�عرض�اjغرب�خطة�الحكم�الذاتي�كأساس�للمفاوضات�مع�جG¹ة�البوليساريو

�
 C2��4%	� R����@	� :�8ـا�بالتسـويات�الســلمية،�و�8يمكـن�حلهــا�إG ممــا��8شـك�فيـه�أن�هنــاك�نزاعـات��8يمكــن�معالج

مـــن�خـــ;ل�الصـــراع،�خاصـــة�إذا�كانـــت�هـــذه�ال|}اعـــات�تتعلـــق�با8ســـتق;ل،�وحـــق�الشـــعوب�-ـــي�تقريـــر�مصـــ?Nها،�ففـــي�هـــذه�

                                                           

(1)�Pنازعات�jي�-ي�حل�اقليمية،�دراسة�حالة�استخدام��مم�اjتحـدة�jبـدأ�التـدخل�الـدوي�-ـي�قضـية�عادل�محمد�عrي�بوغرسة،�التدخل�الدو

  ).ص.ر.د(،�2013،�مذكرة�ماجست?N،�كلية�»قتصاد،�قسم�العلوم�السياسية،�جامعة�بنغازي،�ليبيا�2008-1988الصحراء�الغربية�من�

�،03ام�القــانون�الــدوي،�مجلــة�اjفكــر،�جامعــة�بســكرة،�العــدد�رمــزي�حوحــو،�الحــدود�بــ?ن�Pرهــاب�الــدوي�وحركــات�التحــرر�الــوط�4Ëوفقــا�£حكــ(2)

  .160،�ص2008الجزائر�

  .163طارق�مNOوك�تراي،�اjرجع�السابق،�ص�(3)

  .234،235محمد�رضوان،�مرجع�سابق،�ص�(4)

  .230،231طارق�مNOوك�تراي،�مرجع�سابق،�ص�(5)

  .03تندوف�ل;جئ?ن،�مرجع�سابق،�ص�هيومن�رايت�ووتش،�حقوق�Pنسان�-ي�الصحراء�الغربية�ومخيمات�(6)
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الجــة،�وأخطـر�مـا�-ــي��مـر�أن�الشـعوب�تصــبح�أمـام�خيــار�الحـا8ت�تصـبح�الطــرق�القانونيـة�والدسـتورية�غ?ــ�Nصـالحة�للمع

  )1(.»ستس;م�أو�اjقاومة

إذا�كان�حق�تقريـر�اjصـ?�Nقـد�أصـبح�مـن�الحقـوق�الراسـخة�للشـعوب�الخاضـعة�للسـيطرة�»سـتعمارية،�فإنـه�أمـام�

Nت�من�خ;ل�أجهز�Gا�اjخ َّOا�عjتحدة�ال�45طاjى�رأسها��مم�اrنظمات�الدولية،�وعjام�هـذا�عجز�اNتلفـة�عـن�كفالـة�واح�ـ

َم�لحركـات�التحريـر�الوطنيـة�بالكفـاح�اjسـلح�مـن� ِ
ّ
الحق،�فليس�أمام�اjجتمع�الدوي�ممث;�-ـي�هـذه�اjنظمـات،�إ�8أن�ُيسـل

أجــل�تقريـــر�مصـــ?Nها�ونيـــل�اســـتق;لها،�دون�أن�يكــون�-ـــي�ذلـــك�أي�خـــروج�عrـــى�قواعــد�النظـــام�والقـــانون�الـــدوي،�بمـــا�فيـــه�

  )2(.بحظر�استخدام�القوة�-ي�الع;قات�الدوليةاjبدأ�الذي�يق�[�4

نمـاذج�حديثـة�للمقاومـة�ضـد�ان Gـاك�حقـوق��-عrـى�سـبيل�اjثـال�-ولقد�أظهـرت�اjقاومـة�اjسـلحة�-ـي�جنـوب�إفريقيـا

Pنسان،�و-ي�هذا�الصدد،�أكدت�الجمعية�العامة�لçمم�اjتحدة�من�خ;ل�العديـد�مـن�توصـيا�Gا�شـرعية�اjقاومـة�ال5ـ�4

شـــعوب�Pفريقيـــة�ضـــد�التمي?ـــ}�العنصـــري�الـــذي�تمارســـه�ســـلطات�»حـــت;ل،�وهـــذا�اع�ـــNاف�بشـــرعية�اjقاومـــة�تمارســـها�ال

وخ?ــ�Nشــاهد�عrــى�نجاعــة�اjقاومــة�اjســلحة�لتقريــر�اjصــ?N،�مقاومــة�الشــعب�الجزائــري�) 3(.لتأكيــد�اح�ــNام�حقــوق�Pنســان

  .عام�من�»حت;ل�132ر�بعد�للمحتل�الفرن½[�4ال�45ان Gت�بحرب�التحرير�وإج;ء�فرنسا�عن�الجزائ

#	��	� ���	�
 (����%	� (���	� �! �2��%	� ���*2	 ���%	� ���:� B6��&  
�محـــط�اهتمـــام�الفقهـــاء�-ـــي�الســـنوات��خ?ـــNة،�إ�8أن�هـــذا�

ً
عrـــى�الـــرغم�مـــن�أن�مبـــدأ�تقريـــر�اjصـــ?�Nقـــد�صـــار�ُمجـــددا

تيجــة�µــي�أن�اjجموعــات�ال5ــ�4تمتعــت�بحــق�تقريـــر�»هتمــام�لــم�ُي�ــNَجم�بعــد�عrــى�صــعيد�السياســة�العاjيــة�الفاعلــة،�والن

�لسياسات�العنف�والرؤيـة�الواضـحة�ال5ـ�4ترافـق�بعـض�ال|}اعـات�السياسـية،�ولـم�
ً
اjص?�Nوتلك�اjحرومة�منه،�تظل�رهنا

رعية�نفسـها،�يـرتبط�مبـدأ�تقريـر�اjصـ?�Nبوضـوح�بمنـع�يشر�القانون�الدوي�إى�أي�حـق�تقريـر�مصـ?�Nمعـ?ن،�و-ـي�كنـف�الّشـ

وهــذا�مــا�ســنحاول�توضــيحه�) 4(.ام�القــوة�وبحــق�ســ;مة��را�ــ[4،�وبــا8ل�}ام�العــام�بتــأم?ن�الســلم�و�مــن�الــدولي?ناســتخد

مــن�خــ;ل�التفرقــة�بــ?ن�مفهــوم�Pرهــاب�واjقاومــة�اjســلحة،�مــع�Pشــارة�إــى�تراجــع�دور��مــم�اjتحــدة،�وخاصــة�مجلـــس�

  .?�Nالشعوب�ال8�45زالت�مستعَمرة�من�الدوي�-ي�تفعيل�مختلف�¤ليات�من�أجل�تقرير�مص

���
 ��2���4%	� ����%��:%	�� �����3�8� �%�����لـــم�ُيÞِـــ�Nْأي�موضـــوع�خ;فـــا�بـــ?ن�Pرهـــاب�وغ?ـــNه�مـــن�: �	/����2 (����$ %�

اjصــــطلحات،�مثلمــــا�أثــــار،�ولــــم�يــــزل�ُيÞِــــ�Nْموضــــوع�الع;قــــة�أو�الفــــرق�بــــ?ن�Pرهــــاب�والثــــورة�أو�الكفــــاح�اjســــلح،�وقــــد�كــــان�

¤ن،�من�العوامل��ساسية�ال�45حالت�دون�الوصول�إـى�تعريـف�دوـي�جـامع�لÑرهـاب�لشـدة�موضوع�هذا�الخ;ف�لحد�

 )5(.الخ;ف�ب?ن�وجهات�نظر�الدول�حول�الحدود�الفاصلة�ب?ن�جرائم�Pرهاب،�وقضايا�الكفاح�اjسلح�أو�الثورة

�
  �%��ب?ـ�Nِحّيـال�تعريـف�Pرهـاب�استنادا�إـى�»خـت;ف�الك:��3�8� ��	� �%��:%	�)4���24%� �	�2/ (�$ %�

وح��5أشكاله،�عمدت�بعض�الدول�إى�الخلط��وبشكل�مقصود�ب?ن�Pرهاب�الدوي�واjقاومة�اjسلحة،�متخذة�من�هذا�

الخلــط�أداة�سياســية�وإع;ميــة�لتشــويه�شــرعية�نضــال�الشــعوب�وســمعة�حركا�Gــا�التحرريــة�ال5ــ�4تلجــأ�إــى�خيــار�اjقاومــة�
                                                           

،�08مصــلح�حســن�أحمــد،�Pرهــاب�وحــق�الــدفاع�الشــر�ي�-ــي�القــانون�الــدوي�العــام،�مجلــة�مــداد�¤داب،�الجامعــة�العراقيــة،�العــدد�/ د�(1)

  .502،�ص2014لسنة�

  .200وسام�خالد�عبد�العاي،�مرجع�سابق،�ص�(2)

  .506مصلح�حسن�أحمد،�مرجع�سابق،�ص/ د�(3)

  .139،140رتن�غريفيثس،�ت?Nي�أوك;هان،�مرجع�سابق،�صما�(4)

  .74يوسف�كوران،�مرجع�سابق،�ص�(5)
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فها�اjشروعة�-ي�الحرية�و»ستق;ل،�وقد�أدى�هذا�الخلط�اjتعمد�سياسيا�ب?ن�Pرهاب�اjسلحة�-ي�سبيل�تحقيق�أهدا

بس�-ي�أذهان�الرأي�العام�العالم4
ُّ
  )1(.الدوي�واjقاومة�اjسلحة،�إى�إيجاد�نوع�من�الل

قوية��ويمكن�القول�أن�استخدام�العنف�-ي�نضال�الشعوب�للتحرر�و»ستق;ل�مق|ن�دوليا،�وله�مNOرات�قانونية

�8َتْفـــُرُق�بتاتـــا�عـــن�دفـــاع�الشـــخص�عـــن�نفســـه�úـــي�القـــوان?ن�الداخليـــة،�وأن�كـــون�حركـــة�مـــا�تســـتخدم�العنـــف،��8يضـــعه�

بالضرورة�-ي�خانة�Pرهاب،�فالعنف�هنا�مشروع�وُمNّOٌَر،�ولكن�وفق�شروط�وقوان?ن�حدد�Gا��مم�اjتحدة�-ي�اتفاقيـات�

نــف�الــذي�تمارســه�حركــات�التحريــر�الــوط�4Ëمــع�العنــف�اjســتخدم�لــدى�دوليــة�عديــدة،�فــرغم�التشــابه�الظــاهري�بــ?ن�الع

  )2(.اjنظمات�Pرهابية،�إ�8أن�هناك�فروق�واضحة�ب?ن�الحالت?ن

�لشـرعية�1972-12-18الصادر�عن�الجمعية�العامة�لçمم�اjتحدة�بتاريخ��3034إّن�القرار
ً
،�تضـمن�تأكيـدا�صـريحا

وب?ن�Pرهـاب�الـدوي،�بـل�إّن�هـذا�القـرار�كـرس�حـق�اjقاومـة�وتقريـر�اjصـ?N،�النضال�من�أجل�التحرر�الوط4Ë،�وم?}�بينه�

و»ستق;ل�لجميع�الشعوب�الواقعة�تحت�»ستعمار،�وأنظمة�التمي?}�العنصري،�وأنواع�السيطرة��جنبية��خرى؛�بل�

رية،�واعتNOت�بأن�إنكار�حق�إن�الجمعية�العامة�أعلنت�بوضوح�-ي�هذا�القرار�بأ�Gا�تدعم�شرعية�نضال�الحركات�التحري

  )3(.الشعوب�الشر�ي�-ي�تقرير�اjص?�Nو»ستق;ل�هو�عمل�إرهابي�بحد�ذاته

ورغــم�أن�قواعــد�القـــانون�الــدوي�ومبادئــه،�فّرقـــت�بوضــوح�بــ?ن�Pرهـــاب�الــدوي،�وبــ?ن�اjقاومـــة�اjســلحة�مــن�أجـــل�

ط;ق�وصــــف�Pرهــــاب�السيا^ــــ[�4عrــــى�اjقاومــــة�تقريـــر�اjصــــ?N،�إ�8أنــــه�تــــم�الخلــــط�بيGHمــــا�ووضــــعهما�-ــــي�نفـــس�القالــــب،�بــــإ

�مــن�تأييــدها�انط;قــا�مــن� اjســلحة،�ووصــف�بعــض�حركــات�اjقاومــة�باjنظمــات�Pرهابيــة،�قصــد�تشــويه�صــور�Gا�والحــّدِ

التوظيــف�السيا^ــ[�4£عمالهــا�والبحــث�-ــي�نتــائج�اســتخدام�القــوة�-ــي�إطــار�اjقاومــة�وPرهــاب�دون�الوقــوف�عrــى�أســباGÊا،�

مــع�قواعــد�القــانون�الــدوي��مــن�منطلــق�تغليــب�السياســة�عrــى�القــانون�عنــد�تكييــف�الظــاهرت?ن،�وترجــع��ومــدى�توافقهــا

  )4(.2001بدايات�هذا�التوجه�إى�ما�قبل�هجمات�الحادي�عشر�من�سبتم�NOعام�

تجسـيده�إّن�القوى�»ستعمارية�وقوى�»حت;ل،�تس·ى�دائما�بعد�إقرار�مبدأ�تقرير�اjص?�Nدوليا�إى�الحيلولـة�دون�

غّ?ــــ�Nالحقـــــائق�
ُ
وتطبيقــــه�عمليــــا،�إمــــا�ب�}ييــــف�الحقــــائق�ال5ـــــ�4ُيبËــــ��عل¼Gــــا�بصــــورة�ســــلمية،�وال5ـــــ�4تفــــرز�أعمــــال�وإجــــراءات�ت

وتفسرها�حسب�مصالحها،�أو�عن�طريق�رفض�الوسائل�السلمية�لتقرير�اjص?N،�أو�رفـض�»ع�ـNاف�بالنتـائج�ال5ـ�4تـنجم�

الة�أخرى�لتقرير�اjص?N،�تتمثـل�-ـي�اسـتخدام�القـوة�اjسـلحة�لفـرض�عنه،�مما�يبقي�عrى�حل�وحيد�وطبي·ي�ووسيلة�فع

  )5(.�مر�الواقع،�مما�يستد�ي�الدول�»ستعمارية�jحاولة�تشويه�صورة�اjقاومة�ووصفها�باÎرهاب

�
إّن�اسـتخدام�القـوة�مـن�أجـل�تقريـر�اjصـ?N،�كـان�و�8يـزال�:�	�����3�8� $�) �5� ��	� ��%��:%	2�4%��%�����  

ْســـتعَمر،�حيــــث�يراهــــا�الطــــرف��ول�عrــــى�أ�Gــــا�يشـــكل�
ُ
jْســــتعِمر�وا

ُ
jعادلــــة،�اjاخت;فــــا�-ــــي�وجهــــات�النظــــر�بـــ?ن�طر-ــــي�هــــذه�ا

إرهــاب،�-ــي�حــ?ن�يراهــا�الطــرف�الثــاني�عrــى�أ�Gــا�حــق�مشــروع�مــن�أجــل�تحقيــق�هــدف�مشــروع�أ�8وهــو�»ســتق;ل،غ?�Nأنــه�

  :يتوجد�عدة�معاي?�Nللتفرقة�ب?ن�اjقاومة�وPرهاب�تتمثل�-

                                                           

امحمــدي�بوزينــة�آمنــة،�إشــكالية�الخلــط�بــ?ن�Pرهــاب�الــدوي�واjقاومــة�اjســلحة،�حالــة�اjقاومــة�الفلســطينية،�مجلــة�جامعــة�Pســراء�/د�(1)

  . 15،�ص2016،�غّزة،�فلسط?ن01العدد��01للعلوم�Pنسانية،�السنة�

  .79،80سابق،�صالرجع�اjيوسف�كوران،��(2)

  .37،�ص2008أمال�يوسفي،�عدم�مشروعية�Pرهاب�-ي�الع;قات�الدولية،�دار�هومة�للنشر�والتوزيع،�الجزائر/ د�(3)

  .11امحمدي�بوزينة�آمنة،�اjرجع�السابق،�ص/ د�(4)

  .474سبع�زيان،�مرجع�سابق،�ص(5)
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1
 �وهذا�يع�4Ëأنه��8تكون�هناك�مقاومة�شعبية،��8توجد�GÊـا�عناصـر�مـن�أفـراد�الشـعب،�وهـو�مـا��8:�	��(  �	*�(

ففــي�اjقاومــة�الشــعبية�اjســلحة،�نجــد�أن��) 1(نجــده�-ــي��عمــال�Pرهابيــة،�ال5ــ�4تقودهــا�فئــة�مــن�الخــارج?ن�عــن�القــانون،

�Nمن�أبناء�الشعب�بمختلف�طبقاته�وتوجهاته،�وفئاته�-ي�»نضمام�هناك�رغبة�عارمة،�ومتسعة�النطاق�لدى�قطاع�كب?

إـــــى�صـــــفوف�اjقاومـــــة�jواجهـــــة�اjعتـــــدي،�وهـــــذا�مـــــا��8نجـــــده�لـــــدى�جماعـــــة�Pرهـــــابي?ن،�حيـــــث�أّن�اjنخـــــرط?ن�هـــــم�عـــــادة�

  )2(.أشخاص�ناقمون�عrى��وضاع�القائمة�-ي�اjجتمع،�و�8يمثلون�بأّي�حال�من��حوال�قطاعا�عريضا�من�الشعب

2
 �م�تقوم�من�أجله�اjقاومة،�-ي�ح?ن��Gدف��عمال�Pرهابية�إـى�التخريـب�:�	"�!  �	��� µي�أهم�خاصية،�أو�ُمقّوِ

فعنصـر�الـدافع�الـوط�4Ëهـو�اjحـور�واjركـز�الـذي��)3(للحصول�عrى�مآرب�خاصة،�ح��5ولو�كانت�موجهـة�ضـد�عـدو�أجن¿ـ4،

  .لشعبية�اjسلحةتتبلور�حوله،�وتعمل�-ي�سياقه�حركات�اjقاومة�ا

إّن�أفــراد�اjقاومــة�يحملــون�الســ;ح�بــدافع�مشــاعرهم�الوطنيــة�دفاعــا�عــن�وطــGHم،�وهــذا�الهــدف�النبيــل�اjجــرد�مــن�

مـا�نجـده�-ـي�
ّ
كل�أنانية،�هو�مصـدر�التعـاطف�الـذي�تلقـاه�حركـات�التحـرر�الـوط�4Ë-ـي�شـ��5أرجـاء�العـالم،�وهـذا�العنصـر�قل

  )4(.أنشط Gا�ضد�أنظمة�الحكم�الشرعيةالجماعات�Pرهابية،�خاصة�ال�45تمارس�

3
  X"�������4%	� ���������	�ففـــــي�حالـــــة�فـــــرض��)5(إّن�اjقاومـــــة�تقـــــوم�ضـــــد�عـــــدو�أجن¿ـــــ�4يتواجـــــد�عrـــــى�أرض��الـــــوطن،:

ْسـتْعَمرة،�وعليـه�فهـدف�هـذه�الشـعوب�الGHـائي�هـو�
ُ
jستعمار�وجوده�بالقوة�العسكرية،�َيُحوُل�دون�استق;ل�الشـعوب�ا«

�N»ســـــتعمار،�أمــــا��عمـــــال�Pرهابيـــــة،�فإ�Gـــــا�عـــــادة�مــــا�ُتَوّجـــــُه�إـــــى�أهـــــداف�داخـــــل�اjجتمـــــع�أو�»ســــتق;ل�والخـــــروج�مـــــن�ن?ـــــ

كانــــت�فرنســــا�تحـــاول�الحصــــول�مــــن�جG¹ــــة�التحريــــر�� –عrـــى�ســــبيل�اjثــــال�–ففــــي�الحــــرب�التحريريــــة�الجزائريــــة��)6(.خارجـــه

 )7(.لنظر�Gا�الوط�4Ëعrى�وقف�اjعارك�ال�45كانت�تسم¼Gا�باÎرهاب�للوصول�إى�الهدنة�طبقا

'
 C2�4%	� R���@	�� ���3�8� $��) =���%�	� $% ("��%	� 7%�� لقـد�عOّـNت�دول�العـالم�الثالـث�عـن�رأGåـا�: 5�%

داخل��مم�اjتحدة�من�خ;ل�اجتماعات�الجمعيـة�العامـة�فيمـا�يتعلـق�بـالتمي?}�بـ?ن�Pرهـاب�والكفـاح�اjسـلح،�حيـث�قالـت�

ن�القـيم�النبيلـة�ال5ـ�8�4يجـوز�نع Gـا�باÎرهـاب،�£ن�أي�خلـط�-ـي�هـذا�الصـدد�يعËـ�4بأن�التحرر�الـوط�4Ëومقاومـة�اjحتـل�µـي�مـ

»ســــ Gانة�بــــالقيم�Pنســــانية�والحقــــوق�ال5ــــ�4أكــــدت�عل¼Gــــا��مــــم�اjتحــــدة،�وأكــــدت�هــــذه�الــــدول�عrــــى�أن�جميــــع�»تفاقيــــات�

 )8(.ومعالجة�اjشكلة�من�جذورهاالدولية�اjعنية�باÎرهاب�لن�تؤتي�ثمارها�إ�8إذا�تم�ال�Nك?}�عrى�أسباب�Pرهاب�

                                                           

،�02العــدد��04رهـاب�واjقاومــة�-ـي�ظــل�النظـام�الـدوي�الجديــد،�اjجلـة��كاديميــة�للبحـث�القــانوني،�اjجلـد�عباسـة�دربـال�صــورية،�P / د�(1)

  .182،184،�ص2011كلية�الحقوق�والعلوم�السياسية،�جامعة�بجاية،�الجزائر

  .162رمزي�حوحو،�مرجع�سابق،�ص�(2)

  .184سابق،�صالرجع�اjعباسة�دربال�صورية،�/ د�(3)

  .162،�صسابقالرجع�اj،�رمزي�حوحو�(4)

  .184عباسة�دربال�صورية،�اjرجع�السابق،�ص/ د�(5)

  .162رمزي�حوحو،�اjرجع�السابق،�ص�(6)

بـــــن�يوســـــف�بـــــن�خـــــدة،��Gايـــــة�حـــــرب�التحريـــــر�-ـــــي�الجزائـــــر،�اتفاقيـــــات�إيفيـــــان،�ترجمـــــة�لحســـــن�زغـــــدار،�ديـــــوان�اjطبوعـــــات�الجامعيـــــة،��(7)

  .24،�ص1987الجزائر

  .188،�ص2009ان�زيدان،�Pرهاب�-ي�ضوء�أحكام�القانون�الدوي�العام،�دار�الكتاب�القانوني،��سكندرية�مسعد�عبد�الرحم/ د�(8)
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-ي�هذا�الصدد،�أشارت��مم�اjتحدة�أك�NÞمن�مرة�إى�وجـوب�عقـد�مـؤتمر�دوـي�مـن�أجـل�تعريـف�Pرهـاب�والتمي?ـ}�

�أنــه�لــم�يـتم�عقــد�هــذا�اjـؤتمر�إــى�غايــة�وقتنـا�هــذا،
ّ
غ?ــ�Nأنـه�هنــاك�مــن� )1(بينـه�وبــ?ن�نضــال�الشـعوب�-ــي�ســبيل�التحـرر،�إ8

لعامـــــة�لçمـــــم�اjتحـــــدة�وضـــــعت�معـــــاي?�Nللتمي?ـــــ}�بـــــ?ن�Pرهـــــاب�الـــــدوي�والكفـــــاح�اjســـــلح�دون�Pشـــــارة�يـــــرى�بـــــأن�الجمعيـــــة�ا

  :،�بأّن 1973-12-12الصريحة�إى�مصطلح�Pرهاب،�حيث�أ�Gا�قررت�-ي�دور�Gا�الثامنة�والعشرين�-ي�قرارها�الصادر�-ي�

لنيـــل�حقهـــا�-ــي�تقريـــر�اjصــ?N،�هـــو�نضـــال��نضــال�الشـــعوب�الواقعــة�تحـــت�الســـيطرة�»ســتعمارية�و�نظمـــة�العنصــرية�-1

  .مشروع�يتفق�مع�مبادئ�القانون�الدوي

  .أي�محاولة�لقمع�النضال،�µي�مخالفة�jيثاق��مم�اjتحدة�ومبادئ�القانون�الدوي�-2

،�وبروتوكلهـــــا�1949النضـــــال�ضـــــد�»ســـــتعمار�ُيعـــــد�نزاعـــــا�ذو�طـــــابع�دوـــــي�وفقـــــا�£حكـــــام�اتفاقيـــــات�جنيـــــف��ربـــــع�لعـــــام��-3

 P2(.1977ضا-ي��ول�لعام(  

"
 ��)��	� ��"	� 5�% C2�4%	� R���@	�� ���3�8� $��) =��%�	��% :رهـاب�Pكافحـة�jأكـدت�»تفاقيـة�العربيـة�

عد�جريمة�حا8ت�الكفاح�بمختلف�الوسائل�بما�-ي�ذلك�الكفاح�اjسلح��02-ي�اjادة��1998الصادرة�-ي�عام�
ُ
عrى�أنه��8ت

دوان�مــن�أجــل�التحريــر�وتقريــر�اjصــ?N،�ومــن�ثــم�فــإّن�مــا�تقــوم�بــه�الشــعوب�مــن�كفــاح�مســلح�ضــد�»حــت;ل��جن¿ــ�4والعــ

  )3(.ضد�»ستعمار�والعدوان�والسيطرة��جنبية،��8يعد�من��عمال�Pرهابية

������
 �	�"�	� ���%���	� �وهمـا�السـببان�الرئيسـيان�-ـي�عـدم�تفعيــل�: ���� 7�%�� ��"  �1	���1��"=��� ("����% !�

  : حق�تقرير�اjص?�Nللشعوب�اjستعَمرة�-ي�الوقت�الراهن،�وهذا�ما�سنبّينه�فيما�يrيوتجسيد�

�
 �	�"	� $%�� G21% G&�:� :إّن�إحدى�أهم�القضايا�ال�45َيْجُدُر�بنا�أن�ندرسها�ضمن�نطاق�معوقـات�ممارسـة�

كـن�أن�تشـجع�عrـى�ممارسـة�حق�الشعوب�-ي�تقرير�مص?Nها،�µي�مسألة�إخفاق�مجلس��من�الدوي�-ي�اتخاذ�قـرارات�يم

  )4(.حق�تقرير�اjص?N،�وµي�إحدى�الحا8ت�ال�45ت�Nجم�بحق�ضرورة�إص;ح�عميق�للبنية�الراهنة�jنظمة��مم�اjتحدة

�4Ëالقضــايا�ال5ــ�4أهملهــا�مجلــس��مــن،�فمنــذ�بدايــة�الصــراع�الفلســطي�NــÞمــن�أك� عــدُّ
ُ
فالقضــية�الفلســطينية�مــث;،�ت

�يتعلـــق�GÊـــذا�الصـــراع،�وجميـــع�هـــذه�القـــرارات�تتعلـــق��200س��مـــن�الـــدوي�أكÞـــ�Nمـــن�تبËـــ��مجلـــ�،Pســـرائيrي�-العربـــي
ً
قـــرارا

بتوسيع�تفويض�قوات�حفظ�الس;م�التابعة�لçمم�اjتحدة�-ي�منطقة�الشرق��وسط؛�ومن�الجدير�بالذكر�أن�كل�هذه�

يل�-ــــي�تطبيــــق�مــــا�أقرتــــه�وأغلG¹ــــا�تشــــ?�Nإــــى�فشــــل�إســــرائ�،القــــرارات��تشــــكل�أكÞــــ�Nمــــن�نصــــف�عــــدد�قــــرارات�مجلــــس��مــــن

وموقف�إسرائيل�من�القضـية�الفلسـطينية�يـتلخص�-ـي��ربعـة�مبـادئ��ساسـية�الـواردة�-ـي�برنـامج�) 5(القرارات�السابقة،

  :حزب�العمل�Pسرائيrي�وµي

  .�81967عودة�لحدود�عام�-1

  .Î�8لغاء�»ستيطان�-2
                                                           

  .369،�ص1989-12-04،�اjؤرخ�-ي�/44/29A/RES: من�قرار�الجمعية�العامة�لçمم�اjتحدة�رقم) ب(انظر�الفقرة��(1)

  .189سابق،�صالرجع�اjمسعد�عبد�الرحمان�زيدان،�/ د�(2)

  .364عمر�سعد�هللا،�معجم�-ي�القانون�الدوي�اjعاصر،�مرجع�سابق،�ص/ د (3)

عمــــــر�إســــــماعيل�ســــــعد�هللا،�تقريــــــر�اjصــــــ?�Nالسيا^ــــــ[�4للشــــــعوب�-ــــــي�القــــــانون�الــــــدوي�العــــــام�اjعاصــــــر،�اjؤسســــــة�الوطنيــــــة�للكتــــــاب،�/ د�(4)

  .251،�ص1986الجزائر

  

 .247،�ص2011،�دار�الحامد�للنشر�والتوزيع،�عمان،��ردن�03تفاقات،�ج�حس?ن�سهيل�الفت;وي،��مم�اjتحدة،�Pنجازات�و»/ د�(5)
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  .�8للتفاوض�مع�منظمة�التحرير�الفلسطينية�-3

 )1(.لة�الفلسطينية�8للدو �-4

�إــى�
ً
لقــد�ظــل�موقــف�مجلــس��مــن�اjعــارض�jمارســة�الشــعب�الفلســطي�4Ëلحقوقــه�غ?ــ�Nالقابلــة�للتصــرف�مســتمّرا

يومنا�هذا،�وأكOـ�Nدليـل�-ـي�هـذا�النطـاق،�هـو�كـون�اjجلـس�يتكـرر�فيـه�نفـس�اjشـهد�كلمـا�نوقشـت�القضـية�الفلسـطينية،�

مــــــن�بلــــــدان�عــــــدم�»نحيــــــاز،�والبلــــــدان�»شــــــ�Nاكية،�تؤكــــــد�دائمــــــا�عrــــــى�ورغــــــم�أن�أغلبيــــــة�الــــــدول��عضــــــاء�فيــــــه�اjتكونــــــة�

التوصــــيات�اjتخــــذة�-ــــي�هــــذا�الشــــأن،�نجــــد�عضــــو�دائــــم�واحــــد�وهــــو�الو8يــــات�اjتحــــدة��مريكيــــة�يعارضــــها،�بينمــــا�يمتنــــع�

�إّن�منظمـــة��مـــم�اjتحـــدة�تقـــف�ف¼Gـــا�بعـــض�الـــدول�الكOـــNى�ضـــد�مبـــدأ�حـــق�الشـــعوب�-ـــي�تقريـــر . ¤خـــرون�عـــن�التصـــويت

  )2(.ال�45تقف�ضد�تقرير�الشعب�الفلسطيj�4Ëص?Nه) أ.م.و(مص?Nها�وخاصة�

�
 �	�"	� �%���	� �) الشـرعية�الدوليـة( تتضح�ازدواجية�اjعاي?�Nالدوليـة�أكÞـ�Nفـأك�NÞعنـدما�نـرى�أن: ��="����1 !

سط?ن�والشيشان�وكشم?N،�اjمتنعة�عن�إلزام�اjجتمع�الدوي�بمنح�حق�تقرير�اjص?�Nأو�تنفيذه�لشعوب�وبلدان�مثل�فل

قامـــت�بســـرعة�jـــنح�هـــذا�الحـــق�Îقلـــيم�تيمـــور�الشـــرقية�لينفصـــل�عـــن�إندونيســـيا،�فعنـــدما�يكـــون�»نفصـــال�لكيـــان�ضـــاّر�

  بدولة�إس;مية�يحصل�التسارع�-ي�إنجازه�ح��5ولو�كانت�

  )3(.الدولة�الراغبة�-ي�»نفصال�إس;مية�مثل�ما�حصل�-ي�حالة�بنغ;ديش�مع�باكستان

ع�Nفــــت�الجمعيــــة�العامــــة�لçمــــم�اjتحــــدة�قبــــل�ثــــ;ث�ســــنوات�بــــأن�القضــــاء�عrــــى�»ســــتعمار�الــــذي�كــــان�مــــن�ولقــــد�ا

�تأسـف�£ّن�تـداب?2011�Nأولويات��مم�اjتحدة�و�8يزال�إحدى�أولويا�Gا�للعقد�الذي�بدأ�-ي�عام�
ْ
،�لم�يكلـل�بالنجـاح،�وإذ

،�لـــم�2000-12-08اjـــؤرخ�-ـــي��55/146رارهـــا�رقـــم�،�حســـبما�دعـــت�إليـــه�-ـــي�ق2010القضـــاء�عrـــى�»ســـتعمار�بحلـــول�عـــام�

  )4(.تتجسد�عrى�أرض�الواقع

إّن�الواقــع�الــدوي�يشــهد�عrــى�»نتقائيــة�و»نحيــاز�فيمــا�يخــص�مســألة�تقريــر�اjصــ?�Nللشــعوب�اjســتعَمرة،�فــالغرب�

jـــى�العمـــل�الجـــاد�rي،�لـــيس�لهـــم�النيـــة�الحســـنة�والعــزم�عســـاعدة�الشـــعوب�و�مــم�اjتحـــدة،�وخاصـــة�مجلـــس��مـــن�الــدو

اjســتعَمرة�لحصــولها�عrـــى�»ســتق;ل،�وخاصـــة�الــدول�العربيـــة،�فــالغرب�نــراه�مهـــتم�بشــؤون�اjســـيحي?ن�مثــل�مـــا�وقــع�-ـــي�

عــــن�" كتالونيــــا"تيمــــور�الشــــرقية،�وكــــان�لــــه�دور�كب?ــــ�N-ــــي�انفصــــال�جنــــوب�الســــودان،�لكنــــه�هــــرع�إــــى�منــــع�انفصــــال�إقلــــيم�

رقيـــة�بغيـــة�انفصـــال�بعـــض��قليـــات�-ـــي�الـــدول�العربيـــة،�مثـــل��كـــراد�-ـــي�إســـبانيا،�-ـــي�حـــ?ن�يعمـــل�عrـــى�إحيـــاء�النعـــرة�الع

الشــرق��وســط�و�مــازيغ�-ــي�اjغــرب�العربــي،�لكنــه�يغــض�الطــرف�عــن�القضــايا�اjصــ?Nية�وخاصــة�القضــية�الفلســطينية�

 .£�Gا�تتعلق�باستعمار�هْم�من�جاؤوا�به�إى�فلسط?ن�ومكنوه�من�احت;ل��را�[�4العربية

��	��
ترى�الجمعيـة�العامـة�لçمـم�اjتحـدة�بـأن�اjرتزقـة�أو��نشـطة�ال5ـ� 7�" :�4	� ?�@�� ". �5=��%	�������4/ 

يقومون�GÊا�يشكلون�بصرف�النظر�عن�طريقة�استخدامهم�أو�الشكل�الذي�يتخذونه�8كتساب�بعض�مظاهر�الشرعية،�

�Gåــدد�ســـ;م�الشــعوب�وأمGHــا�وحقهـــا�-ــي�تقريــر�اjصـــ?�Nوعقبــة�تعــوق�تمت
ً
عهـــا�بحقــوق�Pنســان�جميعهـــا،�ولقــد�حثـــت�خطــرا

                                                           

  .365سابق،�صجم�-ي�القانون�الدوي�اjعاصر،�مرجع�عمر�سعد�هللا،�مع/ د(1)

 .252،253عمر�إسماعيل�سعد�هللا،�تقرير�اjص?�Nالسيا^[�4للشعوب�-ي�القانون�الدوي�العام�اjعاصر،�مرجع�سابق،�ص/ د�(2)

  :،�اjملكة�اjتحدة،�من�اjوقع�Pلك�Nوني305مجلة�البيان،�العدد�مة�-ي�تقرير�اjص?N،�مقال�منشور�-ي�حق�� �(3)

.2019- 06-28: ،�تاريخ�»ط;ع https://bit.ly/3e6DhN8 

،�اjتعلــــق�بتنفيــــذ�إعــــ;ن�مــــنح�»ســــتق;ل�2016-12-06 ،�اjــــؤرخ�-ــــيA/RES/71/122: انظــــر�قــــرار�الجمعيــــة�العامــــة�لçمــــم�اjتحــــدة�رقــــم�(4)

  .01للبلدان�والشعوب�اjستعمرة،�ص
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جميــــع�الــــدول�عrــــى�اتخــــاذ�الخطــــوات�ال;زمــــة�وتــــو�ي�أق�ــــ[��درجــــات�اليقظــــة�إزاء�الخطــــر�الــــذي�تشــــكله�أنشــــطة�اjرتزقــــة�

واتخاذ�التداب?�Nالتشريعية�لكفالة�عدم�استخدام�أراض¼Gا�و�را�[��4خرى�الخاضعة�لسيطر�Gا،�وعدم�اش�Nاك�رعاياها�

ة�أو�حشــدهم�أو�تــدريG¹م�أو�حمــاي Gم�أو�نقلهــم�مــن�أجــل�التخطــيط�£نشــطة��Gــدف�إــى�إعاقــة�ممارســة�-ــي�تجنيــد�اjرتزقــ

N?صj1(.الشعوب�حقها�-ي�تقرير�ا( 

 )��	� ���	� 
 ��24%	� �%��:%	� $% �	�"	�  %�1%	� 5�%  
م�القـــوة�لقـــد�اع�ـــNف�اjجتمـــع�الـــدوي�للشـــعوب�بحـــق�تقريـــر�مصـــ?Nها،�ولكـــن�يختلـــف�الكث?ـــ�Nحـــول�مســـألة�اســـتخدا

اjسلحة�مـن�أجـل�تقريـر�هـذا�اjصـ?N،�خاصـة�وأنـه�مـن�اjبـادئ�اjسـتقرة�-ـي�القـانون�الـدوي،�مبـدأ�حـل�ال|}اعـات�بـالطرق�

السلمية�بغية�اjحافظة�عrى�السلم�و�من�الدولي?ن،�هذا�من�جهة،�ومن�جهة�أخرى�فإن�منظمـة��مـم�اjتحـدة�كفيلـة�

ال�8�45زالت�تطالب�با8ستق;ل،�فما�هو�موقف�اjجتمع�الدوي�من�مسـألة�بتسوية�اjسائل�العالقة�بخصوص��قاليم�

  الكفاح�اjسلح�للشعوب�من�أجل�تقرير�مص?Nها؟

إّن�اســــتعمال�القــــوة�اjســــلحة�-ــــي�الع;قــــات�الدوليــــة،�ُيعتOــــ�Nأمــــرا�منافيــــا�للقواعــــد�واjبــــادئ�الدوليــــة�وjيثــــاق��مــــم�

حريم،�استعمال�القوة�من�أجل�تصـفية�»سـتعمار،�-ـي�هـذا�السـياق،�نـص�واْستث�4َËِمن�هذا�الت�،اjتحدة�كقاعدة�عامة

�8يمكـــــن�أن�يمــــس�الحـــــق�-ــــي�تقريـــــر�اjصــــ?�Nوالحريـــــة�و»ســـــتق;ل�"،�عrـــــى�أنــــه�1974قــــرار�تعريـــــف�العــــدوان�الصـــــادر�عــــام�

  )2(.باستعمال�الطرق�اjسلحة�حسب�مفهوم�هذا�القرار

���
 �2��4%	� ���%��:%	� $��% ���)����� "������� -ــي�إطــار�اjقاومــة�مـن�طــرف�الشــعب�الفلســطي�4Ëبغيــة�: ���5�%

يرى�Pتحــاد��وروبــي�أن�العمليــات�ال5ــ�4تنفــذها�حركــة�اjقاومــة�داخــل��را�ــ[�4الفلســطينية�اjحتلــة�عــام�تقريــر�مصــ?Nه،

�إرهابية�ليس�لها�مNOر،�و�أنـه�ُيقـر�بحـق�1948
ً
ُعـّد�Pتحـاد�-ـي�الـدفاع�عـن�أمGHـا�وأمـن�مواطن¼Gـا،�كمـا�يَ " إسـرائيل�"،�أعما8

�وروبي�أن�التحريض�والعنف�وPرهـاب،�يجـب�أن��8يقـف�عÞـNة�أمـام�تحقيـق�السـ;م�-ـي�الشـرق��وسـط،�هـذا�مـا�أكـد�

NOتحـاد�-ـي�بروكسـل،�-ـي�ديسـمPت�فيـه�حرك5ـ�4حمـاس�2001عليه�البيان�الصادر�عن�وزراء�خارجية�دول�NَـOِوالـذي�اْعُت�،

ان�إرهابيتــــــان،�باÎضــــــافة�إــــــى�مطالبــــــة�وزراء�خارجيــــــة�دول�Pتحــــــاد�الســــــلطة�والجهــــــاد�Pســــــ;مي�الفلســــــطينيت?ن�منظمتــــــ

  ) 3(.الفلسطينية�بتفكيك�هات?ن�اjنظمت?ن،�وم;حقة��عضاء�ف¼Gما

ولم�يقف�Pتحاد��وروبـي�عنـد�هـذا�الحـد،�بـل�تمـادى�ليصـبح�موقفـه�قريبـا�جـدا�مـن�اjـوقف?ن�Pسـرائيrي�و�مريكـي�تجـاه��

بعــد�اجتمــاع��"Dominique de Villepin" "دومينيــك�دو�فيلبــان"،�فقــد�أعلــن�وزيــر�خارجيــة�فرنســا�اjقاومــة�الفلســطينية

،�P06-09-2003يطاليـة�-ـي�" Rafa Del Garde""رفـا�دال�غـاردي"وزراء�خارجيـة�دول�Pتحـاد��وروبـي�الـذي�عقـد�-ـي�بلـدة�

  )4(.بية،�وتجميد�أرصد�Gا�-ي�الدول��وروبيةأن�دول�Pتحاد�قررت�باÎجماع�اعتبار�حركة�حماس�ضمن�اjنظماتاÎرها
�����
  ��6���4�ٕ� ��@��%�� ("��%	� ?����	� تـرى�الـدول�الغربيـة�»سـتعمارية�: $ �	%:��%�� �	5�%�%��2�4%

بأّن�الشعوب�اjحرومة�من�حق�تقرير�اjص?N،�يجب�عل¼Gا�اللجوء�إى�الوسائل�السلمية�فقط�8قتضاء�هذا�الحق،�وأنه�

هـا�بتاتـا�اســتخدام�القـوة�اjسـلحة�لنيــل�هـذه�الحقـوق،�وتعتOـ�Nأن�اســتخدام�القـوة�لنيـل�حــق�تقريـر�اjصـ?N،�هــو��8يجـوز�ل

                                                           

  .03،�مرجع�سابق،�ص2016-12-19،�اjؤرخ�-ي�A/RES/71/182: انظر�قرار�الجمعية�العامة�لçمم�اjتحدة�رقم�(1)

  .97وآخرون،�مرجع�سابق،�صعدنان�الحجار / د�(2)

  .46د��وروبي�-ي�مسار�التسوية�السلمية�للقضية�الفلسطينية،�مرجع�سابق،�صدور�»تحا) 16(تقرير�معلومات��(3)

  .46،�صنفس�اjرجع(4)
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ر،�وعrــــى�رأس�هــــذه�الــــدول�الو8يــــات�اjتحــــدة��مريكيــــة�وإســــرائيل،�اللتــــان� َّNــــOjا�Nرهــــاب�والعنــــف�غ?ــــPمــــن�قبيــــل�أعمــــال�

اjستعَمرة�لتقريـر�اjصـ?N،�وتـرى�كـل�مGHمـا�أنـه�يجـب��تعارضان�بشدة�فكرة�استخدام�القوة�اjسلحة�من�طرف�الشعوب

�تعتOـــNان�أّن�1970لعــام��2625تطبيــق�اjبـــادئ�الــواردة�-ـــي�Pعــ;ن�الصـــادر�عــن�الجمعيـــة�العامــة�لçمـــم�اjتحــدة�رقـــم�
ْ
،�إذ

�عن�اللجوء�8ستعمال�القوة�اjس
ً
  )1(.لحةتصفية�»ستعمار�وإزالته،�ينبèي�أن�يتم�تنفيذه�بالوسائل�السلمية�وبعيدا

�مGHا،�لتب?ن�لنا�أن�دولة�»حت;ل�الصهيوني�µي�و 
ً
لكن�لو�اطلعنا�عrى�قرارات��مم�اjتحدة،�وأخذنا�نموذجا�واحدا

ومثيل Gــا�الو8يــات�اjتحــدة��مريكيــة�)  2(أكÞــ�Nدولــة�تمــارس�Pرهــاب،�فيجــب�أن�ُيقــدم�قاد�Gــا�للمحكمــة�الجنائيــة�الدوليــة،

شــأت�عــن�طريــق�»حــت;ل�وإباد�Gــا�j;يــ?ن�مــن�الهنــود،�ثــم�مــا�لبثــت�تســتوي�عrــى�أقــاليم�صــانعة�Pرهــاب�الــدوي،�وال5ــ�4ن

،�بعـد�ان Gـاء�)كاليفورنيـا،�نيومكسـيكو،��ريزونـا،�نيفـادا،�ألوتـا(الغ?N،�فقد�استولت�عrى�حـواي�نصـف�أرا�ـ[�4اjكسـيك�

  )3(.1848حرب�عام�

�����	��
 ����6�=1	� ،�أصـــبحت�1962لـــة�الجزائريـــة�الجديـــدة�-ـــي�عـــام�نشـــأة�الدو �إّن :%���$ �	%:��%���� �	���5�% ��2���4%

عاصم Gا�مركزا�للثوار�-ي�العـالم�الثالـث،�وبخاصـة�حركـات�التحريـر�Pفريقيـة،�وكانـت�كلهـا�قـد�أنشـئت�لهـا�مكاتـب�هنـاك،�

و-ـــــي�بعـــــض�الحـــــا8ت،�قـــــدمت�الحكومـــــة�الجزائريـــــة�الجديـــــدة�بقيـــــادة�الـــــرئيس�الراحـــــل�أحمـــــد�بـــــن�بلـــــة�أســـــلحة�وتـــــدريبات�

وعنـــدما�ســـارت�قـــوات�جG¹ـــة�التحريـــر�منتصـــرة�-ـــي�قاعـــد�Gا�الخارجيـــة��ساســـية�-ـــي�اjغـــرب�عـــام�. لحركـــاتعســـكرية�لهـــذه�ا

هنــــــاك�معهــــــم،�وعنــــــدما�دخلــــــت�نفــــــس�هــــــذه�القــــــوات�إــــــى�الجزائــــــر��"NelsonMandela" "نلســــــون�مانــــــدي;"،�كــــــان�1962

 P�4Ëؤتمرالــوطjوقــد�حصــل�كــل�مــن�حــزب�ا�،N?فريقــيمنتصــرة،�كــان�ياســر�عرفــات�يحتفــل�مــع�الجمــاه(ANC)وحركــة��،

ْتٍح�عrى�دعم�كب?�Nمن�الجزائر،�وكذا�حركات�التحرر�-ي�أنغو�8وغينيا�بيساو
َ
  )4(.ف

قــــد�أســــهم��-كنمــــوذج�للــــدول�العربيــــة-إّن�موقــــف�الجزائــــر�مــــن�الكفــــاح�اjســــلح�لتقريــــر�مصــــ?�Nالشــــعوب�اjســــتعَمرة�

 Pا�مــن�حيــث�G ا�-ـــي�النجــاح�الجّيــد�عـــن�طريــق�تفعيــل�دبلوماســـيNفصـــاح�الصــريح�عــن�ماهيـــة�ومــدى�شـــرعية�إســهاما�كب?ــ

الحــــروب�التحريريــــة�الوطنيــــة�-ــــي�اjحافــــل�الدوليــــة�مــــن�أجــــل�»ع�ــــNاف�GÊــــا،�وتمكــــ?ن�الشــــعوب�مــــن�حــــق�تقريــــر�مصـــــ?Nها�

،�الصادر�عن�الجمعية�العامة�لçمم�اjتحـدة،�الـذي�2105بنفسها،�ولهذا�كله،�صوتت�الدولة�الجزائرية�عrى�القرار�رقم�

لحروب�التحريرية�الوطنيةال�45تقوم�GÊا�الشعوب�ال�45تحت�السيطرة�»ستعمارية�ال�45ينتج�عن�يتمحور�حول�شرعية�ا

ممارســـ Gا�أن�تتحـــّرر�سياســـيا�واقتصـــاديا�مـــن�الهيمنـــة�»ســـتعمارية،�وباjحصـــلة�تنـــال�حقوقهـــا�السياســـية�والقانونيـــة�-ـــي�

  )5(".حق�تقرير�مص?Nها�بنفسها"نطاق�

 

  

                                                           

  .107ممدوح�عز�الدين�أبو�الحس�Ë،�مرجع�سابق،�ص�(1)

  .29انظر�ورشة�عمل�بعنوان،�آفاق�ما�بعد�الحرب�عrى�غزة،�مرجع�سابق،�ص�(2)

حامــد��فــرزات،�اتحــاد�الكتــاب�/ ت�اjتحــدة�وسياســة�الســيطرة�عrــى�العــالم،�ترجمــة�دميشــال�بوغنــون�مــوردان،�أمريكــا�اjســتبدة،�الو8يــا�(3)

  .37،�ص2001العرب،�دمشق�

  .192،193أود�آرن�وستاد،�مرجع�سابق،�ص(4)

لنظريـة�عبد�هللا�بوقفة،�القـانون�الـدوي�العـام،�السـيادة،�الدولـة�والقـانون،�ال|}عـة�الدوليـة�للقـانون�الدسـتوري،�دراسـة�مقارنـة�بـ?ن�ا/ د�(5)

 .255،�ص2013والتطبيق،�القانون�الدوي�والعمل�الدوي،�دار�الهدى،�الجزائر
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 خ�صةالفصل
�أخ;قيا�يحكمه�العرف،�وكان�القانون�الدوي�لقد�كان�الدفاع�الش

ً
ر�ي�قبل�تأسيس�منظمة��مم�اjتحدة�مفهوما

ومـــن�أهـــم�أســـس�الـــدفاع�الشـــر�ي� التقليـــدي�يبـــيح�الـــدفاع�الشـــر�ي�-ـــي�أحـــوال�معينـــة،�أهمهـــا�الـــدفاع�عـــن�إقلـــيم�الدولـــة،

»ســتثناءات�الــواردة�عrــى�مبــدأ�تحــريم��أمــا�-ــي�ظــل�ميثــاق�منظمــة��مــم�اjتحــدة،�فــإّن . آنــذاك،�اjصــلحة��جــدر�بالرعايــة

من��51اللجوء�إى�استخدام�القوة�اjسلحة�أو�ال Gديد�GÊا�-ي�الع;قات�الدولية،�فقد�وردت�عrى�سبيل�الحصر�-ي�اjادة�

  .اjيثاق،�وتتمثل�أساسا�-ي�الدفاع�الشر�ي�الفردي�والجما�ي�للدول 

  :ونستخلص�من�دراسة�هذا�الفصل�ما�يrي

ق�الــــدفاع�الشــــر�ي�وفقــــا�للشــــروط�اjتعلقــــة�بحــــق�الــــدفاع،�وتلــــك�اjتعلقــــة�بالعــــدوان�اjوجــــب�لحــــق�يجــــب�ممارســــة�حــــ�-

  .الدفاع�عن�النفس

-� 
ً
�أصبح�الدفاع�عدوانا

ّ
  .�8يجوز�تجاوز�حدود�الدفاع�الشر�ي،�وإ8

  .�8يجوز�»ستناد�إى�حالة�الضرورة�8ن Gاك�القواعد�¤مرة�بحجة�الدفاع�الشر�ي�-

ن�الجما�ي�»عتداء�عrى�دولة�طرف�-ي�منظمة،�اعتداء�عrى�جميـع�الـدول�-ـي�اjنظمـة،�وعليـه�يحـق�للمنظمـة�َيعت��NOِم�-

  .ممارسة�حق�الدفاع�الشر�ي�-ي�هذه�الحالة

ن;حــــظ�أّن�نظـــــام��مــــن�الجمـــــا�ي�قــــد�فشـــــل�إّبــــان�عهـــــد�عصــــبة��مـــــم�بســــبب�تنـــــامي�ال|}عــــة�»ســـــتعمارية�لــــدى�الـــــدول��-

  .�وروبية�الكNOى 

نظـام��مـن�الجمـا�ي�خـ;ل�ف�ـNة�الحـرب�البـاردة�نتيجـة�لعـدم�تحقـق�إجمـاع�الـدول�الدائمـة�العضـوية�-ـي�مجلـس�فشل��-

  .�من�الدوي

�ح;ف�العسكرية�G��8دف�إى�حفظ�السلم�و�من�الـدولي?ن،�بـل��Gـدف�إـى�تحقيـق�نظـام�تـوازن�القـوى�-ـي�الع;قـات��-

  .الدولية

  .قانونيا،�وقاعدة�من�قواعد�القانون�الدوي�¤مرةُيعت�NOتقرير�اjص?�Nللشعوب�حقا��-

  .الكفاح�اjسلح�لحركات�التحرير،�أصبح�حقا�مكرسا�دوليا�-ي�العديد�من�القرارات�واjواثيق�الدولية�-

  .ُيعت�NOالكفاح�اjسلح�من�أجل�تقرير�اjص?N،�من�أهم�صور�الدفاع�الشر�ي�-ي�القانون�الدوي�-

  .ن�والقضاء�الدوي�الكفاح�اjسلح�من�أجل�تقرير�اjص?�Nللشعوب�اjستعَمرةيج?}�كل�من�الفقه�والقانو �-

الخلط�ب?ن�Pرهاب�واjقاومة�اjسلحة�عمدا�من�طرف�بعض�الدول�لتشويه�نضال�الشعوب�اjسـتعَمرة�وحرما�Gـا�مـن��-

  .»ستق;ل
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  البـاب�الثــاني

  ذرائع�اللجوء�إ»ى�القوة�ا�سلحة

 الّراهنة�ي�ظل�التحوRت�الدولية��
،�واعتبــــار�20لوا�19لرغـــم�جهــــود�اjجتمــــع�الـــدوي�اjبذولــــة�مــــن�أجــــل�تحـــريم�اســــتخدام�القــــوة�اjســـلحة�إّبــــان�القــــرن?ن�ا

اللجـوء�8سـتعمالها�عـدوان�ُيحّرِمــه�وُيجّرِمـه�القـانون�الــدوي�وت�Nتـب�عنـه�اjسـؤولية�الجنائيــة�الدوليـة،�وأّن�اسـتخدام�القــوة�

دفاع�الشــر�ي�والكفــاح�اjســلح�مــن�أجــل�تقريــر�اjصــ?�Nكمــا�بّينــاه�ســابقا�-ــي�البــاب��ول،�إ�8�8يكــون�مشــروعا�إ�8-ــي�حالــة�الــ

،�شــهد�أحــداثا�عديــدة�عrــى�الســاحة�الدوليــة،�اتخــذ�Gا�بعــض�الــدول،�وعrــى�رأســها�21لأّن�الواقــع�الــدوي�منــذ�مطلــع�القــرن�ا

  .دول،�وخاصة�الدول�العربية�وPس;ميةللتدخل�العسكري�-ي�العديد�من�ال) 1(الو8يات�اjتحدة��مريكية�ذريعة

-ي�هذا�السياق،�ستتمحور�دراستنا�-ي�هذا�الباب�حول�التـدخل�العسـكري�Pنسـاني�-ـي�الفصـل��ول،�ثـم�الحـرب�

الوقائيــة�ومكافحــة�Pرهــاب�الــدوي�-ــي�الفصــل�الثــاني،�وµــي�أهــم�اjســائل�ال5ــ�4يتــذّرع�GÊــا�الغــرب�بقيــادة�الو8يــات�اjتحــدة�

  .حجة�الدفاع�الشر�ي�عن�النفس�مريكية�ب

،�أصــــــبحت�الو8يـــــات�اjتحــــــدة��مريكيـــــة�تتـــــذّرع�بحــــــق�الـــــدفاع�الشــــــر�ي�عـــــن�الــــــنفس�2001-09-11فبعـــــد�أحـــــداث�

jكافحـة�Pرهــاب�والقيـام�بحــروب�وقائيــة�بحجـة�الحفــاظ�عrــى��مـن�والســلم�الـدولي?ن،�ثــم�اختلقــت�ذريعـة�أخــرى�تتمثــل�

ل�ف¼Gـــا،�وهـــذا�مـــن�-ــي�وجـــوب�فـــرض�الديمقراطيـــة�وحماي Gـــا،�و  لــو�تطلـــب��مـــر�اســـتعمال�القـــوة�اjســـلحة�-ــي�الـــدول�اjتـــدخَّ

  !أجل�نشر�الس;م�-ي�العالم

وقد�قامت�الو8يات�اjتحدة��مريكية�بالتحالف�مع�عدة�دول�أحيانا،�وبصفة�انفرادية�أحيانا�أخـرى�بالتـدخل�-ـي�

�الشـــؤون�الداخليـــة�للـــدول��خـــرى�بذريعـــة�مبـــدأ�Pنســـانية�الـــذي�ُيم
ً
ليـــه�عل¼Gـــا�الواجـــب�والضـــم?�Nحســـب�زعمهـــا،�مخاِلفـــة

 فما�هو�موقف�اjجتمع�الدوي�من�هذه�الذرائع؟. بذلك�اjبادئ�القانونية�الدولية�العرفية�و»تفاقية�عrى�حد�سواء

 

  الفصل�mول 

 التدخل�العسكري��نساني
ليــــــة،�فلقــــــد�تطــــــورت�أشــــــكاله�إّن�موضـــــوع�التــــــدخل�Pنســــــاني�لــــــيس�بالظــــــاهرة�الجديــــــدة�-ـــــي�مجــــــال�الع;قــــــات�الدو 

�أن�الغموض�وعدم�الّدقة�
ّ
واستخداماته�ع�NOالقرون�اjاضية،وعrى�الرغم�من�ِقدم�استخدام�هذا�اjفهوم�وشيوعه،�إ8

                                                           

الذريعة�لغة�µي�الوسيلة،�جمع�ذرائع،�نقول�توسل�بذريعة،�أي�توسل�بوسيلة،�واصط;حا�تع�4Ëاjسألة�ال�45ظاهرها�Pباحـة،�ويتوصـل�) 1(

  . 53،74،�ص1985الذرائع�-ي�الشريعة�Pس;مية،�دار�الفكر،�دمشق�محمد�هشام�الNOهاني،�سد�: اjرجع. GÊا�إى�ِفْعِل�اjحظور 

  . تع�4Ëالسبب�اjزعوم�Îخفاء�السبب�الحقيقي�لغرض�أو�تصرف�ما: ولها�نفس�اjع��Ë-ي�اللغات��جنبية،�فالذريعة

Dictionnaire encyclopédique illustré, Hachette, Paris 1992,p1474. "Prétexte: Raison alléguée pour cacher le 

véritable motif d’un dessein, d’une action".   
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-ــــي�تحليــــل�هــــذا�اjفهــــوم�مــــا�ز»�يحيطــــان�بــــه،�ولعــــل�تعــــارض�مفهــــوم�التــــدخل�Pنســــاني�مــــع�اjصــــالح�الدوليــــة�والعوامــــل�

  .الغموض،�كما�تختلف�أراء�الفقهاء�حول�تحديد�مشروعية�هذا�التدخل�السياسية�أدى�إى�ازدياد�هذا

إّن�اjبــدأ��سا^ـــ[�4الـــذي�يقــوم�عليـــه�التـــدخل�الــدوي�8عتبـــارات�إنســـانية�هــو�التـــدخل�العســـكري�مــن�أجـــل�حمايـــة�

;ل�حقـــوق�Pنســـان�ومنـــع�حـــدوث�ان Gاكـــات�جســـيمة�وخط?ـــNة�للقـــانون�الـــدوي�Pنســـاني،�وقـــد�تطـــور�هـــذا�اjبـــدأ�كث?ـــNا�خـــ

،�حيـــث�اســـتخدمته�الـــدول��وروبيـــة�عـــدة�مـــرات�للتـــدخل�-ـــي�شـــؤون�الدولـــة�العثمانيـــة�-ـــي�تلـــك�الف�ـــNة�تحـــت�19لالقـــرن�ا

  .ذريعة�حماية��قليات�اjسيحية�ال�45كانت�تعيش�-ي�ظلهذه�الدولة

لف�ــNة�وقــد�تزايــد�التــدخل�العســكري�8عتبــارات�إنســانية�منــذ�بدايــة�تســعينيات�القــرن�اjا�ــ[4،�حيــث�شــهدت�تلــك�ا

تطبيقـــات�عديـــدة�للتـــدخل�العســـكري�£غـــراض�إنســـانية�ســـواًء�بشـــكل�انفـــرادي�أو�بشـــكل�جمـــا�ي�-ـــي�إطـــار��مـــم�اjتحـــدة�

أحيانا،�وخارج�إطارها�أحيانا�أخرى،والتدخل�العسكري�Pنساني�يتم�-ي�الظاهر�من�أجل�حماية�حقوق�Pنسان،�وهذا�

سنتناول�موضـوع�مسـؤولية�الحمايـة�ال5ـ�4تقـع�بالدرجـة��وـى�عrـى��ما�سنتطرق�إليه�-ي�اjبحث��ول،�و-ي�هذا�السياق،

  .الدول،�ثم�عrى�اjجتمع�الدوي�-ي�اjرتبة�التالية

وسنتناول�أيضـا�التـدخل�العسـكري�مـن�أجـل�نشـر�الديمقراطيـة�-ـي�اjبحـث�الثـاني،�وهـو�مـن�أهـم�الـذرائع�الجديـدة�

لقــــد�شــــهد�اjجتمــــع�الــــدوي�عــــدة�تــــدخ;ت�عســــكرية�£جــــل�بعــــد�الحــــرب�البــــاردة،�و �عrــــى�الســــاحة�الدوليــــة،�وال5ــــ�4ظهــــرت

لقـد�بّينـا�مـن�.الديمقراطية�من�ِقبـل��مـم�اjتحـدة�أحيانـا،�ومـن�طـرف�اjنظمـات�Pقليميـة�والـدول�منفـردة�أحيانـا�أخـرى 

خ;ل�هذين�اjبحث?ن�مدى�مشروعية�استعمال�القّوة�من�أجـل�حمايـة�حقـوق�Pنسـان�وإحـ;ل�الديمقراطيـة�-ـي�الـدّول�

ل�ف¼Gــا،�دون�أن�نن½ــ[��موضــوع�مبـدأ�مســؤولية�الحمايــة�الــذي�أقّرتــه�الجمعيـة�العامــة�لçمــم�اjتحــدة�عــام�ا تـدخَّ
ُ
j2005�،

 .كما�أبرزنا�واقع�التدخل�العسكري�Pنساني�-ي�اjمارسة�الدولية

  ا�بحــث�mول 

  التدخل�الدو»ي�لحماية�حقوق��نسان�
معينـــــة�وجـــــوب�طلـــــب�اســـــتخدام�القـــــّوة،�وµـــــي�حالـــــة�التـــــدخل�jصـــــلحة�القـــــانون�الـــــّدوي�التقليـــــدي�-ـــــي�حـــــا8ت�ُيج?} 

،�لـم�"لحـق�التـدخل" وإّن�العديـد�مـن�الفقهـاء�اjؤيـدين��)P)1نسانية�بقصد�مكافحة��عمال�الهمجية�اjخالفة�لçخـ;ق،

ّول�هــذه�يجعلــوا�هــذا�الحــق�مطلقــا،�يعËــ�4إجــازة�أي�تــدخل�بمجــرد�ان Gــاك�حقــوق��فــراد،�بــل�قيــدوه�بضــوابط�عديــدة،�أ

-Charles" "شــــــارل�روســــــو"الضــــــوابط،�قْيــــــُد�الهــــــدف�مــــــن�التــــــدخل�العســــــكري،�وهــــــو�قيــــــد�Pنســــــانية��8غ?ــــــN،�فالفقيــــــه�

Rousseau"،��،ـا�دولـة�ضـّد�سـلطة�أجنبيـةGÊـى�أنـه�ينحصـر�-ـي�تلـك��عمـال�ال5ـ�4تقـوم�rنسـاني�عPالتـدخل��
ً
ُيعّرف�عامـة

إنسانية�اjطبقة�عrى�رعاي
ّ
  )2(.اهابغرض�وقف�اjعام;ت�ال;

                                                           

(1) Nasser Eddine GHOZALI, Les zones d’influence et  Le droit International Public, aspects juridiques de la 

politique de grande puissance, O.P.U, Alger 1985, p158."Le Droit International Classique, autorise dans certains 

cas à requérir la force, c’estle cas de l’intervention dans l’intérêt de l’humanité en vue de combattre les actes 

barbares contraires à la morale".  

  .234فوزي�أوصَديق،�مرجع�سابق،�ص/ د) 2(
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-ــي�إطــار�هــذا�اjبحــث،�ســأقوم�بتبيــان�مفهــوم�التــدخل�Pنســاني�-ــي�اjطلــب��ول،�ثــم�التــدخل�العســكري�Pنســاني�

ب?ن�النظري�والتطبيقي�-ي�اjمارسة�الدولية�-ي�اjطلب�الذي�يليه،�وسأتطرق�-ي�اjطلـب�الثالـث�إـى�مسـألة�تحـول�نظريـة�

  . -ي�اjجتمع�الدويالتدخل�Pنساني�إى�مبدأ�مسؤولية�الحماية�

  ا�طلــب�mول 

  مفهوم�التدخل��نساني�
��8يوجـد�تعريـف�قـانوني�رسـم�4لـه،�ولكـن�قاعدتـه�الجوهريـة�µـي�أن�

ْ
�فكـرة�التـدخل�Pنسـاني�غامضـة�جـدا،�إذ عدُّ

ُ
ت

مــن�حــق�الـــدول�الخارجيــة،�وربمـــا�-ــي�بعـــض�الظــروف�مـــن�واجG¹ــا�التـــدخل�لحمايــة�أنـــاس�يقعــون�ضـــحايا�-ــي�دول�أخـــرى،�

�داخل�دولةح5
ً
  )1(.��وإن�كان�ما�يحصل�يمثل�نزاعا

وُيقصــد�بالتــدخل�Pنســاني،�ذلـــك�التصــرف�الــذي�تقـــوم�بــه�الّدولــة�ضـــّد�حكومــة�أجنبيــة�GÊـــدف�حملهــا�عrــى�وقـــف�

أّن�الهـدف�مـن�هـذا�التصـرف،�هـو�التوصــل�" شـارل�روسـو" ويبـ?ن�لنـا�. اjعاملـة�اjتنافيـة�مـع�القـوان?ن�Pنسـانية�لرعاياهـا

عمليــــات�اjنافيـــة�لÑنســــانية،�ومنعتكرارهــــا�مســـتقب;،�وكــــذلك�اتخــــاذ�Pجـــراءات�العاجلــــة،�كالتصــــرف�مؤقتــــا�إـــى�وقــــف�ال

محــل�الحكومــة�اjعنية،وقــد�أثــار�هــذا�النــوع�مــن�التــدخل�مواقــف�مختلفــة�مــن�طــرف�الفقهاء،فقــد�أبــدى�الــبعض�تأييــده�

-ـــي�هـــذا�) 2(نية�تســـمو�عrـــى�مبـــدأ�عـــدم�التـــدخل،jثـــل�هـــذا�النـــوع�مـــن�التـــدخل�Pنســـاني،�حيـــث�رأى�أّن�»عتبـــارات�Pنســـا

الصــــدد،�ســــنب?ن�مــــن�خــــ;ل�هــــذا�اjطلــــب�أهــــم�التعريفــــات�للتــــدخل�Pنســــاني�-ــــي�الفــــرع��ول،�ثــــم�نOــــNز�صــــور�وشــــروط�

عيق�ممارسة�التدخل�Pنساني
ُ
  .التدخل�Pنساني�-ي�الفرع�الثاني،�و-ي��خ?�Nنقوم�بتبيان�أهم�اjسائل�ال�45ت

���� ���	�
 ��	����4�8�/"�2	 ��:�	� ��  
،�وعrــى�الــرغم�مــن�ِقــدم�هــذه�الظــاهرة،�فــإّن�

ً
�التــدخل�Pنســاني�مــن�أدق�موضــوعات�التــدخل�وأكNÞهــا�غموضــا ُيَعــدُّ

رع�بــه�
ّ
الفقـه�الـدوي�اختلــف�-ـي�مشـروعي Gا�القانونيــة،�و8سـيما�بعـد�أن�ازداد�»هتمــام�الـدوي�بحقـوق�Pنســان،�كمـا�تتـذ

jا�العســـــكرية�-ـــــي�دول�أخـــــرى عـــــّدة�دول�لتضـــــفي�صـــــفة�اG�;ـــــى�تـــــدخrي�. شـــــروعية�عوبـــــالرغم�مـــــن�اع�ـــــNاف�القـــــانون�الـــــدو

ـــــْت�-ـــــي� التقليـــــدي�بمشـــــروعية�التـــــدخل�Pنســـــاني�إذا�كـــــان�ذو�طـــــابع�عســـــكري،�فـــــإن�فقـــــه�القـــــانون�الـــــدوي�اjعاصـــــر�لـــــم�َيبُّ

ي�اjعاصر�وميثاق��مم�اjتحدةمشروعّيته،�فهناك�اتجاه�من�الفقه�ُيقّره،�وآخر�َيعتNOه�مخالفا�jبادئ�القانون�الدو .)3( 

فالفقــه�الــدوي�اختلــف�-ــي�تحديــد�مفهــوم�التــدخل�Pنســاني�بــ?ن�مــن�يــدافع�عــن�مفهــوم�ضــيق�للتــدخل�Pنســاني،�

�من�خ;ل�العمل�العسكري�واستخدام�القوة�اjسلحة،�بينما�يدافع�»تجاه�
ّ
وهو�ذلك�التدخل�الذي��8يمكن�أن�يتم�إ8

للتــــدخل�Pنســــاني،�حيــــث�يعتOــــ�Nأّن�التــــدخل�كمــــا�يمكــــن�أن�يــــتم�عــــن�طريــــق�اســــتخدام�القــــوة��الثــــاني�عــــن�مفهــــوم�واســــع

وهذا�ما��)4(العسكرية،�يمكن�أن�يتم�أيضا�بوسائل�أخرى�مثل�الضغوط�السياسية،�»قتصادية�والدبلوماسية�وغ?Nها،

  .لي?نسنحاول�توضيحه�من�خ;ل�عرض�تعريفات�التدخل�Pنساني�-ي�ضوء�الفقه�والقانون�الدو 

                                                           

  .115وي�اjعاصر،�مرجع�سابق،�صعمر�سعد�هللا،�معجم�-ي�القانون�الد/ د)1(

  .75بوكرا�إدريس،�مرجع�سابق،�ص�)2(

  .95محمد�يعقوب�عبد�الرحمن،�مرجع�سابق،�ص�)3(

،�01 ،�العــدد05حســاني�خالــد،�مبــدأ�الســيادة�بــ?ن�التــدخل�Pنســاني�ومســؤولية�الحمايــة،�اjجلــة��كاديميــة�للبحــث�القــانوني،�اjجلــد�) 4(

  .90،�ص2012جامعة�بجاية،�الجزائر
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���
 ����4�8� �/"�2	 B�.	� يتجـه�فريـق�محـدود�مـن�الفقهـاء�نحـو�حصـر�التـدخل�الـدوي�Pنسـاني�-ـي�: �	����

ذلك�التدخل�الذي�يقتصر�تنفيذه�عrى�استخدام�القوة�العسكرية،�فاستخدام�هـذه�القـوات،�يمثـل�إذن��سـاس�الـذي�

،�وصـــف�التـــدخل�"Baxter" "باكســـ�N"طلـــق�مـــث;��ســـتاذ�يســـتند�إليـــه�هـــذا�النـــوع�مـــن�أنـــواع�التـــدخ;ت�الدوليـــة،�فقـــد�أ

الـــدوي�Pنســـاني�عrـــى�كـــل�اســـتخدام�للقـــوة�مـــن�جانـــب�إحـــدى�الـــدول�ضـــد�دولـــة�أخـــرى�لحمايـــة�رعايـــا�هـــذه��خ?ـــNة�ممـــا�

يتعرضـــــون�لـــــه�مـــــن�مـــــوت�أو�أخطـــــار�جســـــيمة،�كمـــــا�يمكـــــن�أن�يســـــ Gدف�فعـــــل�التـــــدخل�حمايـــــة�رعايـــــا�الدولـــــة�ال5ـــــ�4تقـــــوم�

 "براونrـي"رحيلهم�من�الدولة�ال�45يتعرضون�عrـى�إقليمهـا�لخطـر�اjـوت،�هـذا�الـرأي�أخـذ�بـه�كـل�مـن�بتنفيذه،�عن�طريق�ت

"Brownlie"�،"شــيفر ""Sheffer"�،"بــايرل?ن"Bayerlin"نســاني�يــرتبط�بــالقوة�Pفهــوم�الضــيق�للتــدخل�jويتضــح�أّن�ا�،

  )1(.فهومبنفس�اLillich "j"" ليليش" اjسلحة،�وهو�ما�سبق�أن�ع�NOّعنه�الفقيه�

�����
 ����4�8� �/"��2	  �4�%	� Gåـدف�هـذا�»تجـاه�إـى�التوسـع�-ـي�مفهـوم�التـدخل�وعـدم�قْصـِره�عrـى�: �	�����

اسـتخدام�القـوة�اjسـلحة�فقــط،�بحيـث�يشـمل�مختلـف�أنــواع�التـدخ;ت،�سـواء�أكانـت�مباشــرة�أو�غ?ـ�Nمباشـرة،�كمــا�أن�

عون�-ي�مفهوم�التدخل،�بحيث�يجعلونه�يستوعب�أحداثا�دولية�الغاية��ساسية�-ي�هذا�»تجاه،�µي�أن�أصحابه�يتوس

  )2(.أك�NÞمن�»تجاه��ول 

�
 ����)��	� ;���:�	� �،�الـــذي�"Vattel" "فاتـــل"ترجـــع�أصـــول�»تجـــاه�الـــذي�يأخـــذ�بـــاjع��Ëالواســـع�للتـــدخل�إـــى�آراء�: !���

ثالــــــث�بــــــ?ن�دولتــــــ?ن��اســــــتخدم�التــــــدخل�بمعËــــــ��الوســــــاطة�لحــــــل�اjنازعــــــات�بــــــ?ن�دولــــــة�وأخــــــرى،�أي�بمعËــــــ��تــــــدخل�طــــــرف

�. متحـاربت?ن،�أيــن�أكـد�أن�ذلــك�متنـاقض�مــع�حريـة�واســتق;ل�الـدول��خــرى  ،�"Mario Bettati" "مــاريو�بتـاتي"كمـا�ُيعــدُّ

من�الفقهاء�اjعاصرين�الذين�تبنوا��فكرة�التدخل�Pنساني�بمفهومه�الواسع،�الذي�يتم�تنفيذه�دون�اللجوء�إى�القوة،�

  .للجوء�إى�الوسائل�الدبلوماسية�بشرط�وقف�»ن Gاكات�الخط?Nة�لحقوق�Pنسانوإنما�يمتد�إى�إمكانية�ا

�
 ���)��	� ;��:�	� �ُيعــّرِف��ســتاذ�حســام�أحمــد�هنــداوي�التــدخل�Pنســاني�عrــى�أنــه�لجــوء�شــخص�أو�أكÞــ�Nمــن�: !��

َســــُب�إل¼Gـــــا�أشــــخاص�القــــانون�الـــــدوي�إــــى�وســــائل�Pكـــــراه�السياســــية،�أو�»قتصــــادية�أو�العســـــكرية�ضــــد�الدولــــة�ا
ْ
ل5ـــــ�4ُين

»ن Gاك�الجسيم�واjتكرر�لحقوق�Pنسان�GÊدف�حملها�عrى�وضع��Gاية�jثل�هذه�اjمارسات،�أما�الدكتور�عماد�الدين�

تخـذة�مـن�جانـب�دولـة،�أو�
ُ
jكراهيـة�اPى�أنه��عمال�rالواسع،�ع��Ëعjنساني�باPحمد،�فإنه�ُيعّرِف�التدخل�jعطا�هللا�ا

مثـــل�العقوبـــات�»قتصـــادية،�كالحصـــار�واjقاطعـــة،�أو�Pجـــراءات�العســـكرية�الراميـــة�إـــى�الضـــغط��مجموعـــة�مـــن�الـــدول،

عrـــى�الســـلطة�اjعنيـــة،�مـــن�أجـــل�التوقـــف�عـــن�سياســـة�مـــا،�أو�تعـــديل�ســـلوك�مـــا،�أو�سياســـة�معينـــة�بصـــدد�قضـــايا�ذات�

  )3(.ع;قة�بالشأن�الداخrي

�����	��
�:�!�����	� الواســـع�و»تجــاه�الضـــيق،�ويميــل�إــى�هـــذا�»تجــاه�أغلـــب��هـــذا�»تجــاه�يوفـــق�بــ?ن�»تجــاه:�	�������

والّتدخل�حسب�»تجاه�التـوفيقي�ُيمكـن�أن�يكـون�بـأي�وسـيلة،�وهـذا�يعËـ�4أنـه�غ?ـ�Nمقصـور�عrـى��،فقهاء�القانون�الدوي

                                                           

  .90،10،�صنفس�اjرجع)1(

  . 26،�ص2010عدي�محمد�رضا�يونس،�التدخل�الهدام�والقانون�الدوليالعام،�دراسة�مقارنة،�اjؤسسة�الحديثة�للكتاب،�طرابلس،�لبنان�) 2(

،�01العـدد�j09جلداjجلة��كاديمية�للبحث�القانوني،�ا،سم?Nة�س;م،�التدخل�الدوي�Pنساني�-ي�ظل�نصوص�وأحكام�القانون�الدوي�)3(

  .100،�ص2014كلية�الحقوق�والعلوم�السياسية،�جامعة�بجاية،�الجزائر
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حظـر�حيث�يعتNOون�أّن�الضغوط�»قتصادية�وغ?Nها�تـدخل�-ـي�نطـاق�)  1(التدخل�باستخدام�القوة�أو�التدخل�باÎكراه،

جـــــاءت�عامـــــة��02اســـــتخدام�القـــــوة�إذا�مورســـــت�بدرجـــــة�كب?ـــــNة،�وحجـــــ Gم�أن�العبـــــارات�ال5ـــــ�4تضـــــمGHا�اjيثـــــاق�-ـــــي�اjـــــادة�

  )2(.ومطلقة،�بحيث��8تنصرف�إى�القوة�اjسلحة�فقط

��)��
 �	�"�	� $����:	� ���-�% $% �كانـت�فكـرة�التـدخل�Pنسـاني�منـذ�نشـأ�Gا�فكـرة�: �-��� �	�"/� ���4�8

�Nمحـــددة،�وµـــي�ح5ـــ��وقـــت�عصـــر�التنظـــيم�الـــدوي،�لـــم�تمثـــل�مصـــالح�إنســـانية�حقيقيـــة،�بـــل�كانـــت�انعكاســـا�غامضـــة�وغ?ـــ

jصــــالح�الــــدول،�لــــذلك�لــــم�توجــــد�قواعــــد�محــــددة�تتعلــــق�GÊــــذا�اjوضــــوع،�فكــــل�مــــا�نشــــأ�مــــن�قواعــــد�قانونيــــة�خــــ;ل�ذلــــك�

�من�آثار�هيمنة�الدول�القويـة�عrـى�السـاحة�الدوليـة،�وهـو�مـا�شـم
ً
�اعُتOِـNت�الوقت،�كان�أثرا

ْ
ل�فكـرة�التـدخل�Pنسـاني؛�إذ

من�القواعد�العرفية�ال�45تبناهـا�القـانون�الـدوي�التقليـدي،�ولكـن�دون�مبـادئ�ومعـاي?�Nتحـدد�معاjهـا،�وخضـعت�اjسـألة�

دائما�لتقدير�الدول�الراغبة�-ي�التدخل،�وهو�ما�انحصر�بعدد�من�الدول�القادرة�عrى�ذلك،�وال�45عملـت�عrـى�ترك?ـ}�هـذا�

  )3(.بيدها�من�خ;ل�عقد�عدد�من�اjعاهدات�ال�45تسمح�لها�بالتدخلالحق�

�
 9"���2:�	� �	�"��	� $�����:	� ���! �ترجــع�الجــذور��وــى�لفكــرة�التــدخل�Pنســاني�إــى�نظريــة�: �	���"/� �����4�8

�الفقيـــه� ؤســـس��ول�لنظريـــة�التـــ"غروســـيوس"القـــانون�الطبي·ـــي�وللقـــانون�التقليـــدي،�وُيَعـــدُّ
ُ
jـــر�وا ِ

ّ
نظ
ُ
jنســـاني،�،�اPدخل�

لذلك�أقر�هذا�الفقيه�مشروعية�استخدام�دولة�أو�أك�NÞللقوة�ضد�دولة�أخرى�GÊدف�وقف�»ن Gاكات�الصارخة�لحقوق�

َباهــا�اjجتمــع�الــدوي�بعمومــه
ْ
،�وهــو�بصــدد�الحــديث�عــن�مبــدأ�الســيادة�"غروســيوس"وقــد�أقــّر�. Pنســان��ساســية�ال5ــ�4يأ

و�ال Gديـــد�بحملـــه�ضـــد�أي�دولـــة�يتعـــرض�ف¼Gـــا�اjســـيحيون�ل;ضـــطهاد�والتعـــذيب�لçبـــاطرة�الرومـــان�بحـــق�حمـــل�الســـ;ح،�أ

  )4(.بسبب�معتقدا�Gم�الدينية

�1910عــــام�" Rougier" "روجييــــه"ولقــــد�صــــاغ�الفقيــــه�الفرن½ــــ[�4
ُ
ْعـــــَرف

ُ
،�نظريـــــة�قانونيــــة�لهجــــر�مبــــدأ�عــــدم�التــــدخل،�ت

م�بوجـــــود�حـــــق�عـــــام، ِ
ّ
ســـــل

ُ
ُيفـــــَرُض�عrـــــى�الحكـــــام�مـــــثلهم�-ـــــي�ذلـــــك�مثــــــل��باســـــم�نظريـــــة�التـــــدخل�Pنســـــاني،�وأن�هـــــذه�النظريـــــة�ت

  .يجب�اح�Nامه�وتقديسه،�وهو�ما�ُنطِلق�عليه�الحق�Pنساني�–يفوق�كل�من�القانون�الوط�4Ëوالقانون�الدوي�–اjحكوم?ن

وطËـ��4–عن�اعتقاده�بأن�هذا�الحق�Pنساني�¤مـر�أمـر�مفـروض،�£ّن�هـدف�كـل�مجتمـع�سيا^ـ[4" روجييه"وأعرب�

يـــة�الحقـــوق�Pنســـانية�£فـــراده،�ومـــن�ثـــم�فـــإن�مخالفـــة�أي�دولـــة�لهـــذا�الواجـــب،�يعّرِضـــها�إـــى�مســـؤولية�هـــو�تلب�–أو�دوـــي

خاصـــة�أمـــام�Pنســـانية�ال5ـــ�4مـــن�خــــ;ل�حركـــة�تضـــامنية�إنســـانية��Gـــرع�لنجـــدة�الدولــــة�ال5ـــ�4تعرضـــت�للظلـــم�مـــن�جانــــب�

�وفقا�لفكر   )5(.يا�عrى�اح�Nام�قوان?ن�Pنسانيةعم;�شعبيا�مبن" روجييه"حكامها،�وعليه�فالتدخل�Pنساني�ُيعدُّ
وبا8ســـتناد�إــــى�ممارســــات�تلــــك�الــــدول،�يمكــــن�القــــول�أن�القــــانون�الــــدوي�التقليــــدي،�قــــد�تبËّــــ��قاعــــدة�عرفيــــة�تســــمح�

" فوüــــــ[4"بالتــــــدخل�-ــــــي�شــــــؤون�الــــــدول��خــــــرى�لغــــــرض�حمايــــــة�حقــــــوق�Pنســــــان،�وهــــــو�مــــــا�أّيــــــده�عــــــدد�مــــــن�الفقهــــــاء�أمثــــــال�

"Fauchille " "شويل" "Sowell" " ماندلستون" "Mandelston" "سيفريادس" "Seferiades" "موسلر" "Mosler.")6(  

                                                           

)1(��،N?ي�العــام،�مــذكرة�ماجســتفــراس�صــابر�عبــد�العزيــز�الــدوري،�إشــكالية�التــدخل�Pنســاني�الــدوي�ومبــدأ�عــدم�التــدخل�-ــي�القــانون�الــدو

  .22،�ص2017كلية�الحقوق،�جامعة�الشرق��وسط�،��ردن�

  .306مرجع�سابق،�صسبع�زيان،) 2(

  .17محمد�غازي�ناصر�الجنابي،�مرجع�سابق،�ص) 3(

  . 164،165،�ص�2015أحمد�وا-ي،�الحماية�الدولية�لحقوق�Pنسان�ومبدأ�السيادة،�دار�هومة�للطباعة�والنشر�والتوزيع،�الجزائر/ د) 4(

  .64،�ص2004دار�الGHضة�العربية،�القاهرة��حسام�حسن�حسان،�التدخل�Pنساني�-ي�القانون�الدوي�اjعاصر،/ د) 5(

  .25محمد�غازي�ناصر�الجنابي،�مرجع�سابق،�ص�)6(
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�
 ������%	� �	�"��	� $�����:	� ���! �إّن�التــّدخل�Pنســاني،�ينــدرج�ضــمن�صــور�التــدخل�ال5ــ� :�4	�������4�8� �/"

اق�الع;قــات�الدوليــة،�يشــملها�أحــد�»ســتثناءات�الث;ثــة،�ال5ــ�4َتــِرد�عrــى�مبــدأ�منــع�اســتخدام�القــوة�أو�ال Gديــد�GÊــا�-ــي�نطــ

مـن�اjيثـاق،�ويمكـن�تسـويغ�التـدخل�باÎحالـة�إـى�نـص�اjـادت?ن��51وPشارة�الصـريحة�لهـذه�»سـتثناءات�وردت�-ـي�اjـادة�

من�ميثاق��مم�اjتحدة،�حيث�تع�Nف�اjادتـان�بـأن�للمجتمـع�الـدوي�مصـلحة�مؤكـدة�-ـي�حمايـة�حقـوق�Pنسـان��55،56

  ) 1(.تقاء�GÊا�-ي�جميع�اjجا8توتعزيزها،�والعمل�عrى�»ر 

����	� ���	�
 ���4�8� �	�"	� �/"�	� ���*� ��� 

يـــتم�التـــدخل�عـــادة�إمـــا�مـــن�طـــرف�دولـــة�أو�عـــدة�دول،�ويكـــون�هـــذا�التـــدخل�مباشـــرا�أو�غ?ـــ�Nمباشـــر،�كمـــا�يجـــب�أن�

لــــدول�ا�يكــــون�التــــدخل�تحــــت�غطــــاء�منظمــــة��مــــم�اjتحــــدة�كأصــــل،�ولكــــن�-ــــي�الواقــــع�يحــــدث�العكــــس�مــــن�طــــرف�بعــــض

  .الغربية�تحت�ذرائع�عديدة

���
 ���4�8� �	�"	� �/"�	� ���  :نقتصر�هنا�عrى�ذكر�أهم�صور�التدخل،�واjتمثلة�-ي: 
�
  �/"��	�9"���	�:�N?الرسـمية�للتـأث�Nـا�الرسـمية�أو�غ?ـGأجهز��NـOيكـون�التـدخل�-ـي�هـذه�الحالـة�عنـدما�تتـدخل�الدولـة�ع

�Îراد�Gـــا�الذاتيـــة�دون�اعتبـــار�لـــرأي�وموقـــف�عrـــى�قـــرار�دولـــة�أخـــرى�مـــن�دون�وســـيط�وبشـــكل�عل
ً
Ëـــ�4أو�خفـــي،�تمارســـه�وفقـــا

ِل�-ــي�شــؤو�Gا�ودون�موافق Gــا والتــدخل�العســكري�الفــردي�الــذي�قامــت�بــه�) 2(.¤خــرين،�أو�دون�اعتبــار�لــرأي�الدولــة�اjتــدخَّ

ــل�بالنجــاح،�بعـض�الــدول،�مثــل�الو8يــات�اjتحــدة��مريكيـة�أو�بعــض�دول�»تحــاد��وروبــي�-ــي�بعـض�بــؤر�ال
ّ
تــوتر،�لــم�ُيكل

�إى�سحب�قوا�Gا�قبل�تحقيق�أهداف�التدخل�كما�وقع�للو8يـات�اjتحـدة�
ً
لة�أحيانا فقد�اضطرت�الدولة�العظم��اjتدّخِ

�مريكيـــة�-ـــي�الصـــومال،�ولNOيطانيـــا�العظمـــ��-ـــي�إيرلنـــدة،�بينمـــا�أدى�تـــدخل�منظمـــة��مـــم�اjتحـــدة�دائمـــا�إـــى�نجاحهـــا�-ـــي�

  )3(.ا�وقع�-ي�بعض�دول�البلقانتحقيق�أهدافها�مثلم

�
 �يــرى��ســتاذ�محمــد�الغنيمــ4،�مشــروعية�التــدخل�الجمــا�ي�اســتنادا�إــى�الفصــل�الســابع�مــن�: �	���"/� �	���%1&

ل�-ـــي�شـــؤو�Gا�عrــى�بعـــض��عمـــال�ال5ـــ�4 تــدخَّ
ُ
jعنيـــة�اjتحـــدة،�الــذي�يبـــيح�التـــدخل�إذا�مــا�أقـــدمت�الدولـــة�اjميثــاق��مـــم�ا

ويشــــكل�.مــــن�والســــلم�الــــدولي?ن،�أو�-ــــي�حالــــة�قيــــام�الدولــــة�اjعنيــــة�بالعــــدوان�عrــــى�دولــــة�أخــــرى يكــــون�مــــن�شــــأ�Gا��Gديــــد�� 

التــدخل�الجمــا�ي�الــذي�يــتم�بقــرار�مــن�منظمــة��مــم�اjتحــدة�عمــ;�جــائزا�8ســتناده�عrــى�الشــرعية�الدوليــة،�لكــن�بعــض�

لــة�عrــى�غطــاء�شــر�ي�حــا8ت�التــدخل�الجمــا�ي�تفتقــد�إــى�تلــك�الشــرعية�مــن�اjنظمــة�الدوليــة،�ثــم�تحصــل�الــد ول�اjتدّخِ

لتدخلها�من�تلك�اjنظمة�فيما�بعد،�مما�يش?�Nبأن��مم�اjتحدة�ذا�Gا�تخضع�-ي�كث?�Nمن��حيان�إـى��مـر�الواقـع�الـذي�

  :ويتم�التدخل�الجما�ي�غالبا�عن�طريق) 4(تفرضه�الدول�القوّية،

1
 $�%�� G��21% �/"�� �ف�يحـتم�عليـه�اسـتخدام�القـّوة�للحيلولــة�قـد�يجـد�مجلـس��مـن�نفسـه�أمــام�موقـ:�	��"�	

دون��Gديـد��مـن�والسـلم�الـّدولي?ن،�أو�قـد�يجـد�نفسـه�أمـام�حــرب�أهليـة�مـن�شـأ�Gا�أن��Gـّدد��مـن�والسـلم�الـّدولي?ن،�-ــي�

،�سـلطة�اسـتخدام�القـوة�jواجهـة�خطـر�42-39هذه�الحالة�أتاحت�له�نصـوص�اjيثـاق�الـواردة�-ـي�الفصـل�السـابع،�اjـواد

                                                           

  .98،99محمد�يعقوب�عبد�الرحمن،�مرجع�سابق،�ص��)1(

  .26ليrي�نقو�8الرحباني،�مرجع�سابق،�ص�)2(

  :د؟�من�اjوقع�Pك�Nونيالف�محدو jاذا�تتع�NÞعمليات�الس;م�ح?ن�تقودها�دولة�واحدة�وتح،�عبد�الهادي�بوطالب/ د)3(

https://bit.ly/3ecOT1503،�ص2019-07-18 :،�تاريخ�»ط;ع.  

  .226،227،�ص2011أحمد�^[�4عrي،�التدخل�Pنساني�ب?ن�القانون�الدوي�Pنساني�واjمارسة،�دار��كاديمية�للطباعة�والنشر�والتوزيع،�الجزائر�/ د�)4(
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-ــــي�الحالــــة�الخاصــــة��–مــــن�والســــلم،�أو�لقمــــع�العــــدوان؛�فــــ;�يمكــــن�عندئــــذ�للدولــــة�أو�للــــدول�اjعنيــــة�أن�تحــــتّج��Gديــــد�� 

�jــا�هـو�منصــوص�عليــه�-ـي�اjــادة��-بـالحرب��هليــة
ً
ال5ــ�4ُتحِظـر�عrــى��مــم��2/7بعــدم�مشـروعية�تــدخل�مجلــس��مـن�وفقــا

ادة�قـد�نصـت�-ـي�العبـارة��خ?ـNة�مGHـا�عrـى�أّن�هـذا�اjبـدأ��8اjتحدة�التدخل�-ـي�الشـؤون�الداخليـة�لدولـة�مـا،�£ّن�ذات�اjـ

  )1(.يخّل�بتطبيق�تداب?�Nالقمع�الواردة�-ي�الفصل�السابع

ويــــتم�تــــدخل�مجلــــس��مــــن�إمــــا�بتفــــويض�دولــــة�أو�عــــّدة�دول�أعضــــاء�-ــــي�منظمــــة��مــــم�اjتحــــدة�بتــــدخل�عســــكري�

ــومال،�و �794إنســاني،�واjثــال�عrــى�ذلــك�القــرار�رقــم� الــذي�تبنــاه�مجلــس��مــن�لتــوف?�Nأفضــل��940القــرار�رقــم�بشــأن�الصُّ

،�وأّما�الطريقة��الثانية�لعمليات�التدخل�العسكري�Pنساني،�"هاي45"الظروف�لتأم?ن�انسياب�اjساعدات�Pنسانية�إى

ــى�-ــي�إشــراف�مباشــر�jنظمــة��مــم�اjتحــدة�عrــى�هــذا�التــدخل�عOــ�Nو 
ّ
rحــدات�وال5ــ�8�4تــتم�بمنــأى�عــن�مجلــس��مــن،�فتتج

،�770حفــظ�الســـ;م�ال5ـــ�4يكلفهـــا�مجلـــس��مـــن�بتقـــديم�حمايـــة�للســكان�اjـــدني?ن،�وخ?ـــ�Nمثـــال�-ـــي�هـــذا�Pطـــار�القـــرار�رقـــم�

 )2(.الذي�تبناه�مجلس��من�بشأن�البوسنة

2
 ���يثـور�التسـاؤل�حـول�مـا�إذا�كـان�الحظـر�اjفـروض�عrـى�اسـتعمال�القـوة�-ـي�:�	�"/� (�2� %$ �	"�	�� �	%/�

ت�الدوليـــة،�َيســـقط�إذا�مـــا�ارتضـــت�الدولـــة�ال5ـــ�4ُموِرســـْت�ضـــدها�القـــوة�بـــذلك�إعمـــاj�8بـــدأ�مـــن�ارت�ـــ[���8إطـــار�الع;قـــا

فالقاعــدة�العامــة�µــي�تطبيــق�هــذا�. -ــي�أفغانســتان�-ســابقا-يشــتكي�مــن�الضــرر،�ومثــال�ذلــك�مــا�فعلــه�Pتحــاد�الســوفياتي

ال�القـــوة�-ـــي�إقلـــيم�دولـــة�أخـــرى�Îنقـــاذ�رهـــائن�اjبـــدأ،�بـــل�قـــد�يحـــدث�بالفعـــل،�حينمـــا�ُيســـمح�لدولـــة�مـــا�بالتـــدخل�باســـتعم

متواجـــدين�-ـــي�طـــائرة�تـــم�اختطافهـــا�مـــث;،�وقـــد�يكـــون�بموجـــب�اتفـــاق�مكتـــوب�تـــم�إبرامـــه؛�ومـــع�هـــذا�ففـــي�بعـــض��حـــوال�

ُيخفي�تطبيق�هذا�اjبدأ�ان Gاكا�حقيقيا�jبدأ�حظر�استعمال�القوة�-ي�الع;قات�الدولية،�ولذلك�فإّن�الفقه�قد�اتجه�إى�

  )3(.تطبيق�هذا�اjبدأ�بمجموعة�من��الشروط�تقييد

يحــيط�القــانون�الــدوي�اســتعمال�القــوة�مــن�قبــل�إحــدى�الــدول�نتيجــة�طلــب�الدولــة�اjختصــة�التــدخل�jســاعد�Gا�

عrــى�إعـــادة��مــن�والنظـــام�داخـــل�إقليمهــا،�بجملـــة�مـــن�الشــروط�والضـــوابط،�فهــو�لـــيس�حكمـــا�قانونيــا�يســـ?�Nالتطبيـــق�أو�

ال�هـذا�»سـتثناء�مـن�قاعـدة�عـدم�جـواز�اسـتعمال�القـوة�تكتنفـه�صـعوبات�وإشـكا8ت،�جعلـت�مـن�سهل�اjنال،�£ّن�إعمـ

مسألة�تقييـده�أمـرا�8زمـا�وضـروريا،�وأهـم�هـذه�الشـروط،�أن�يكـون�هنـاك�طلـب�صـادر�عـن�إرادة�الدولـة�اjختصـة�الحـرة�

الـــــدوي،�وأن�يصـــــدر�الطلـــــب�مـــــن�وبرضـــــاها،�وأن�يكـــــون�هنـــــاك�نـــــزاع�داخrـــــي�أوحـــــرب�أهليـــــة�بـــــاjع��Ëاjســـــتقر�-ـــــي�القـــــانون�

الحكومــــــة�الشــــــرعية�داخــــــل�الدولــــــة،�وأن�يكــــــون�التــــــدخل�العســــــكري�لصــــــالح�هــــــذه�الحكومــــــة،�ولــــــيس�لصــــــالح�اjعارضــــــة�

  )4(.والجماعات�اjناوئة�لها

ل�ف¼Gــا،�تــدخل�الو8يــات�اjتحــدة��مريكيــة�-ــي�لبنــان�عــام� �)5(،1958ومــن�التــدخ;ت�بنــاًء�عrــى�طلــب�الدولــة�اjتــدخَّ

دخ;ت�الحديثة�-ي�اjمارسات�الدوليـة�بطلـب�مـن�الحكومـة�الشـرعية،�تـدخل�فرنسـا�-ـي�مـاي،�فبنـاًء�عrـى�الطلـب�ومن�الت

،�وبمقت�ـــــ[��قـــــرار�مجلـــــس�"Dioncounda Traoré" " ديونكونــــدا�طـــــراوري"العاجــــل�للـــــرئيس�اjـــــاي�بالنيابـــــة،�الســـــّيد�

                                                           

  .255محمد�الّسعيد�الّدقاق،�مرجع�سابق،�ص/ د)1(

  .49،�ص2002،الدار�الجامعية�للكتاب،�عّمان،��ردنحق�التدخل�Pنساني،�غّسان�الجندي/د�)2(

  .255محمد�الَسعيد�الَدقاق،�اjرجع�السابق،�ص/ د)3(

[�،�مرجع�سابق،�ص/ د)4(   .161محمد�خليل�اĵو

  .162،�مرجع�سابق،�صولفغانغ�فريدمان�)5(
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لة�عسكرية�-ي�ماي�ضد�العناصر�Pسـ;مية�ال5ـ�4،�قامت�فرنسا�بحم2012-12-20 لمنظمة��مم�اjتحدة�الصادر�-ي�من

 )1(.2013-01-11تلقت�ضربات�عنيفة�بداية�من�

ِل�ف¼Gـا�µــي�ال5ــ�4طلبـت�ذلــك،�فـإّن�أســاس�القاعــدة�السـابقة�يكــون�قـد�زال،�وبالتــاي�يكــون� َتــَدخَّ
ُ
jفـإذا�كانــت�الدولـة�ا

استخدامه،�كما�حدث�حينماتدخل�Pتحاد��استخدام�القوة�مشروعا�-ي�هذه�الحالة،�عrى�أن�ذلك�قد�يؤدي�إى�إساءة

الســـوفي�45-ـــي�أفغانســـتان�-ـــي�الثمانينيــــات،�متـــذرعا�بـــأن�ذلـــك�تــــم�بنـــاًء�عrـــى�طلـــب�مــــن�الحكومـــة��فغانيـــة،�لكـــن�بمجــــرد�

  )2(.دخول�قواته�اjسلحة�تم�إعدام�رئيس�هذه�الدولة

  

3
 +�/� �	�"   :يتم�التدخل�هنا�لهدف?ن: �	�"/� �	:9�4 %$ ��

 	 �/"�	�$��4�8� B��:�	 �%��41	� ?�@��ُيقصـد�بالتـدخل�-ـي�مجـال�القـانون�الـدوي�حلـول�دولـة�أو�:%�  ����

فالتـــدخل�-ـــي�هـــذه�الحالـــة�عبـــارة�عــــن�. أكÞـــ�Nمحـــل�دولـــة�أخـــرى�-ـــي�اختصاصـــها�بصـــورة�قســــرية�ودون�موافق Gـــا�أو�رضـــاها

لتـــدخل�عـــن�حلـــول�دولـــة�محـــل�مفهـــوم�يـــرتبط�برضـــا�الدولـــة�اjختصـــة�إقليميـــا،�فـــإن�تحقـــق�هـــذا�الرضـــا�ينســـلخ�وصـــف�ا

أخـــرى�-ـــي�اختصاصـــها،�والتـــدخل�قـــد�يكـــون�تـــدخ;�عســـكريا،�أي�التـــدخل�بـــاjع��Ëالضـــيق،�وقـــد�يكـــون�غ?ـــ�Nعســـكري،�أي�

  .التدخل�باjع��Ëالواسع

أيضـــا،�إـــى�اســـتخدام�دولـــة�أو�أكÞـــ�Nللقـــوة�العســـكرية�ضـــد�دولـــة�أخـــرى�دون�" التـــدخل�Pنســـاني"وينصـــرف�مفهـــوم�

جســـيمة�وواســــعة�لحقـــوق�Pنســــان��ساســـية�أو�لوقفهـــا،�وبغــــض�النظـــر�عــــن�جنســـية�الضــــحايا،��رضـــاها،�jنـــع�ان Gاكــــات

فالتدخل�Pنساني�عبارة�عن�تدخل�بمعناه�الضيق،�أي�أنه�تدخل�عسكري�تعلن�الدولة�أو�الدول�اjتدخلة�أ�Gا�أقدمت�

�عـن�ا
ً
نـا jسـاعدة�Pنسـانية،�فهـو��8يعـدو�عليه�£غراض�إنسانية�محضة،�ويختلف�التدخل�العسكري�اخت;فـا�جـذريا�وبّيِ

  )3(.أن�يكون�عم;�عسكريا�هدفه�اjعلن�اح�Nام�حقوق�Pنسان��ساسية


 '����/	� �ويــتم�التــدخل�هنــا�8عتبــارات�إنســانية،�كحمايــة�رعايــا�دولــة�أجنبيــة�: �	���"/� 	�%����� �&����� �	"�	��� !��

يــــر�تــــدخلها�-ــــي�الكونغــــو،�كمــــا�بــــّررت�الو8يــــات�لتNO �1960وقــــد�دفعــــت�بلجيكــــا�GÊــــذه�الذريعــــة�عــــام�. ي Gــــددهم�خطــــر�محــــدق

 )4(.للسبب�ذاته�1975،�عام�" San Domingo" سان�دومنغو"اjتحدة��مريكية�تدخلها�-ي�

�����
 �التدخل�يتم�وفقا�لشروط�حددها�الفقه�الدوي�ح��5يكـون�هـذا�التـدخل�:*��� �%(���? �	�"/� ���4�8

�Nك�اjجال�مفتوحا�لعمليات�التـدخل�الـدوي،�ممـا�يـؤدي�إـى�ان Gـاك�سـيادة�مشروعا،�وطبقا�NOjرات�مشروعة،�ح�8��5يُ 

  .الدول،�وبالتاي�ان Gاك�مبادئ�القانون�الدوي،�وخاصة�القواعد�القانونية�¤مرة

  :وتتمثل�أهم�شروط�ومNOرات�التدخل�الدوي�Pنساني�-ي

                                                           

(1)Henri Paris, Guerre et Paix au Mali, Revue Politique et Parlementaire,115e année, N° 1066, France 2013, 

p143.  " C’est sur la demande expresse du président par intérim malien Dioncounda Traoré, en conformité avec 

une résolution du Conseil de sécurité de L’ONU du 20/12/2012, que le11-01-2013, le corps expéditionnaire 

français au Mali a donné un coup d’arrêt aux forces islamistes"-  

  .470،�ص2006أحمد�أبو�الوفا،�القانون�الدوي�والع;قات�الدولية،�دار�الGHضة�العربية،�القاهرة�/د)2(

[�،�مرجع/ د)3(   .25سابق،�ص�محمد�خليل�اĵو

  .301مرجع�سابق،�ص،�محمد�طلعت�الغنيم4/ د)4(
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�
 �ســاني�مجالــه�الشــر�ي،�ويســاعد�عrــى�اح�ــNام�Îرســاء�نظــام�قــانوني�يكفــل�للتــدخل�Pن: *����� �	���"/� �����4�8

ســــيادة�الــــدول�ومجالهــــا�اjحفــــوظ�بالتقليــــل�مــــن�تــــذرع�الــــدول�للتــــدخل�-ــــي�شــــؤون�الــــدول��خــــرى�بــــدون�مOــــNّر�و�8هــــدف�

 :مشروع،�فإّن�الفقه�قد�حّدد�جملة�من�الشروط�يمكن�إجمالها�فيما�يrي

1-�Pــــا�العمليــــات�G¼ــــى�موافقــــة�الــــدول�ال5ــــ�4تــــتم�فrوافقــــة�عنــــد�تعّنــــت�هــــذه�ضــــرورة�الحصــــول�عjنســــانية،�وُتْفَقــــُد�هــــذه�ا

 .�خ?Nة،�وإصرارها�عrى�مواصلة�ان Gاك�حقوق��فراد�وحريا�Gم

ر�من�الناحية�القانونية�-2 َّNOم�N?ى�عدوان�غ�تحولت�إ
ّ
�تتجاوز�العمليات�العسكرية�الهدف�Pنساني،�وإ8

ّ
 .يجب�أ8

 .التدخل�Îنقاذ�حياة��فراد،�أو�لحماية�اjصالح�Pنسانية�اjهددة�بالخطريجب�أن�تكون�هناك�ضرورة�ملحة،�تستد�ي�حق��-3

،�ويكــــون�جســــيما��-4
ً
�ومتكــــررا

ً
وجــــوب�أن�يكــــون�»عتــــداء�عrــــى�حقــــوق�Pنســــان�مــــن�قبــــل�إحــــدى�الــــدول�اعتــــداًء�جســــيما

وقــد�صــادف�هــذا�الشــرط�بمخالفــة�اjبــادئ��ساســية�ال5ــ�4يقــوم�عل¼Gــا�اjجتمــع�الــدوي�jبــدأ�الســيادة�Pقليميــة�للــدول،�

 )1(.تأييدا�واسعا�من�قبل�الفقهاء�اjهتم?ن�بموضوع�التدخل

�
 ����4�8� �/"�	� ?�� A�)% :يكـون�مـن�شـأن��،N?عـايjة�ومتنوعـة�مـن�الضـوابط�واNلقـد�وضـع�الفقـه�مجموعـة�كب?ـ

واختلفــت�أهمي Gــا�مــن�»ل�ــ}ام�GÊــا�ضــمان�مشــروعية�التــدخل�Pنســاني�-ــي�القــانون�الــدوي�اjعاصــر،�وتعــّددت�الضــوابط�

�لرؤيتـــــه�إل¼Gـــــا،�حيـــــث�يـــــذهب�الفقيــــه��
ً
،�إـــــى�أن�التـــــدخ;ت�اjســـــلحة�لحمايـــــة�حقـــــوق�"lillich" "ليلـــــيش"فقيــــه�ºخـــــر�وفقـــــا

  : Pنسان�تكون�مشروعة�-ي�حالة�ال�}امها�باjعاي?�N¤تية

 .ان Gاك�حقوق�Pنسان�-1

 .اتساع�نطاق�ان Gاك�حقوق�Pنسان�-2

 .لة�اjس Gدفةوجود�دعوة�من�الدو �-3

 .درجة�التداب?�Nاjستخدمة�-4

 .ال|}اهة�النسبية�-5

  : ،�يكون�التدخل�Pنساني�مشروعا�-ي��حوال�¤تية"Moore" "موري"و-ي�رأي�

 .�Gديد�مباشر�وواسع�لنطاق�حقوق�Pنسان��ساسية،�وبصفة�خاصة�إزهاق��رواح�البشرية�-1

ى�تدم?�Nِقّيم�أك�NOمن�حقوق�Pنسانتناسب�استخدام�القوة�بحيث،��8تؤدي�إ�-2. 

 .حد�أدنى�من�التأث?�N-ي�أجهزة�الحكم�-3

 .تدخل�سريع،�يتناسب�مع�الغرض�من�العملية�-4

  )2(.تقديم�تقرير�واٍف�jجلس��من،�أو�اjنظمات�Pقليمية�-5

#	��	� ���	�
 ���4�8� �/"�	� �4��%% B6��&  
لتدخل�Pنساني،�ح�8��5يتم�التعسـف�-ـي�اسـتعمال�حـق�التـدخل،�أو�هناك�عدة�مبادئ�تقف�عائقا�أمام�نظرية�ا

اللجـــــوء�إـــــى�التفســـــ?�Nاjوســـــع�إـــــى�بعـــــض�مبـــــادئ�القـــــانون�الـــــدوي�لتNOيـــــر�عمليـــــات�التـــــدخل�تحـــــت�ذريعـــــة�حمايـــــة�اjبـــــادئ�

                                                           

بوراس�عبد�القادر،�نظرية�السيادة�اjحدودة-ي�مفهوم�حق�أو�واجب�التدخل�Pنساني،�مذكرة�ماجست?N،�كلية�الحقوق،�جامعة�سعد��)1(

  . 81،�ص2005 ،�الجزائردحلب،�البليدة

  .406حسام�حسن�حسان،�مرجع�سابق،�ص/ د) 2(
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�للتــــد
ً
�مانعــــا

ً
خل،�مبــــدأ�Pنســــانية،�وأهــــم�اjبــــادئ�الراســــخة�-ــــي�القــــانون�الــــدوي�والع;قــــات�الدوليــــة،�وال5ــــ�4تقــــف�حــــاجزا

  .السيادة�ومبدأ�عدم�التدخل

���
 ��"��2	 �2/�"��	� Q����مــن�أهـم�اjبـادئ�الراســخة�-ـي�الع;قـات�الدوليــة�ال5ـ�4تقـف�-ــي�: %� �"�)	("����4 ���/�

  :وجه�التدخل�الدوي�Pنساني

�
ل�الـوط4Ë،�ُيعت�NOمبدأ�سيادة�الدولة�عrى�الصعيدين�الداخrي�والخـارâي،�السـند�الجـوهري�ل;سـتق;: %� �")	("��4 

كما�ُيعت�NOمبدأ�السيادة�صمام��مان�للتواجد�السيا^[�4والقانوني�للدولة،�وبالتاي�فبدون�السـيادة�ال5ـ�4تضـفي�صـبغ Gا�

عتOــــ�Nســــيادة�
ُ
�ل;حــــت;ل،�أو�الســــيطرة��جنبيــــة،�أو�»ســــتعمار،�ولهــــذا�كلــــه،�ت

ً
عrــــى�الدولــــة،�يصــــبح�شــــعب�الدولــــة�خاضــــعا

ر�الدولة�كمبدأ�دوي�تم�تقنينه�من� قبل�ميثـاق��مـم�اjتحـدة،�واjواثيـق�الدوليـة�حسـب�أحكـام�القـانون�الـدوي�ال5ـ�4تقـّرِ

بأّن�اjساواة�القانونية�ب?ن�الـدول�-ـي�السـيادة�وضـمان�تقريـر�اjصـ?�Nبالنسـبة�إـى�جميـع�الشـعوب،�وعـدم�تـدخل�أي�دولـة�

عت�NOمن�اjبادئ�القانونية�
ُ
  )1(.الدولية�الراسخة�-ي�الع;قات�الدولية-ي�الشؤون�الداخلية�والخارجية�لدولة�أخرى،�ت

يــــرتبط�مفهــــوم�الســــيادة�اjطلقــــة�عrــــى�الصــــعيد�الــــدوي�بمبــــدأ�رفــــض�التــــدخل،�فــــإط;ق�الســــيادة�للدولــــة،�تعËــــ�4و �

التصميم�القادر�عrى�رفض�التدخل�-ي�شؤون�الدولة�من�طرف�أي�هيئة�أجنبية�عGHا،�فالدولة��8تخضع�عند�مباشر�Gا�

لطة�خارجية�أيا�كانت�طبيع Gا،�بما�-ي�ذلك�القيم��خ;قية،�إ�8برضاها�واستجابة�jصالحها�لخصائص�السيادة�£ي�س

وإّن�مــــن�آثــــار�الســــيادة�عrــــى�الدولــــة�كــــذلك�اســــتق;لها�-ــــي�ع;قا�Gــــا�الدوليــــة،�والــــذي�مفــــاده�عــــدم�تبعي Gــــا�£ي�)  2(.الوطنيــــة

 :الحرية�تتجسد�-ي�عدة�صور�وأشكال�مGHا�سلطة�أخرى�سواء�-ي�ممارسة�ص;حيا�Gا�الداخلية�أو�الخارجية،�وهذه

  .الحق�-ي�استعمال�القوة�-ي�حال�الدفاع�الشر�ي�أو�-ي�حال�تنفيذ�قرارات�مجلس��من�-

 )3(.الحق�-ي�اختيار�نظامها�السيا^[�4و»قتصادي�و»جتما�ي�دون�أي�تدخل�-

محجـوز�للدولـة��8تنازعهـا�فيـه�أي��ورغم�أّن�مبدأ�عدم�التدخل�ومـا�ارتـبط�بـه�مـن�»ع�ـNاف�تقليـديا�بوجـود�مجـال

سـلطة�أخـرى،�ُيعتOـ�Nمـن�بــ?ن�اjبـادئ�اjهمـة�اjتفرعـة�عــن�مبـدأ�السـيادة،�فقـد�كـان�للتطــورات�الراهنـة�-ـي�النظـام�الــدوي�

تـــأث?Nات�بعيـــدة�اjـــدى�عل¼Gــــا،�حيـــث�أن�الفقـــه�القـــانوني�السيا^ــــ[�4اjعاصـــر�أخـــذ�يميـــل�إــــى�التقريـــب�بـــ?ن�وجáـــ�4الســــيادة�

رâي،�معتOــــNا�أن�فكــــرة�اjجــــال�اjحجــــوز�ال5ــــ�4يشــــ?�Nإل¼Gــــا�الوجــــه�الــــداخrي�للســــيادة،�لــــم�تعــــد�تســــتقيم�مــــع�الــــداخrي�والخــــا

،�أصـــبح�مـــا�كـــان�20لفمنـــذ�بدايـــة�العقـــد��خ?ـــ�Nمـــن�القـــرن�ا. والتحـــو8ت�اjعاصـــرة�-ـــي�ميـــدان�الع;قـــات�الدوليـــة التغ?ـــNات

اص�الداخrي�للدولـة،�يـتقلص�بشـكل�كب?ـ�Nلصـالح�دور�ُينظر�إليه�-ي�اjا�[�4القريب�عrى�أنه�مما�يدخل�-ي�نطاق�»ختص

  )4(.أك�NOللمجتمع�الدوي�عrى�حساب�مبدأ�السيادة�والدور�التقليدي�للدولة

�
 �2/�"��	� Q����يجـدر�بنــا�أن�ننــوه�بــأن�التــدخل�Pنســاني�الـدوي�عrــى�حســاب�الســيادة�لــيس�بــا£مر�: %(��"� ��/�

عّوق
ُ
jمن�ا�N?ي�للدول�السهل،�ذلك�أنه�تقف�أمامه�الكثrا،�»ختصاص�الداخGHات�ال�45يجب�أخذها�-ي�الحسبان،�من�بي

                                                           

  .278د�هللا�بوقفة،�مرجع�سابق،�صعب/ د) 1(

رابðـــي�لخضـــر،�التـــدخل�الـــدوي�بـــ?ن�الشـــرعية�الدوليـــة�ومفهـــوم�ســـيادة�الدولـــة،�أطروحـــة�دكتـــوراه،�كليـــة�الحقـــوق�والعلـــوم�السياســـية،�) 2(

  .  234،�ص2015-2014 ،�الجزائرجامعة�تلمسان

نيـة�للمحكمـة�الجنائيـة�الدوليـة،�أطروحـة�دكتـوراه،�كليـة�سا^[�4محمد�فيصل،�حدود�تطبيق�مبـدأ�التكامـل�عrـى�ضـوء�الع;قـات�القانو �)3(

  .37،�ص2014-2013 ،�الجزائرالحقوق�والعلوم�السياسية،�جامعة�تلمسان

محمـــد�شـــاعة،�التـــدخل�الـــدوي�Pنســـاني�وإضـــعاف�الحقـــوق�الســـيادية�بـــ?ن�قـــوة�الشـــرعية�وشـــرعية�القـــوة،�مجلـــة�العلـــوم�القانونيـــة�/ د�)4(

  .604،�ص2018،جامعة�الوادي،�الجزائر02د،�العد09والسياسية،�اjجلد�
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فا8ختصــــــاص�الــــــداخrي،�أو�اjجــــــال�اjحفــــــوظ،�يعËــــــ�4أّن�لكــــــل�دولــــــة��)1(.الــــــذي�يمنــــــع�اjجتمــــــع�الــــــدوي�مــــــن�التعامــــــل�معــــــه

;حيات،�صــ;حيات�معينــة��8يحــق�£ّي�شــخص�دوــي�آخــر،�ســواًء�أكــان�منظمــة�دوليــة�أو�دولــة،�أن�تشــاركها�-ــي�هــذه�الصــ

£ّن�»ختصــاص�الــداخrي�للدولــة�هــو�كــل�مــا�يتعلــق�باختيــار�شــكل�الدولــة�ونظامهــا�السيا^ــ[�4و»قتصــادي،�والطــرق�ال5ــ�4

ُتداُر�GÊا�عمليات�حفظ�أمGHا�الـداخrي�والخـارâي،�وسـ;مة�أراضـ¼Gا�دون�Pخـ;ل�بال�}اما�Gـا�القانونيـة�الدوليـة�اN�jتبـة�عrـى�

  )2(.ات�ال�45تكون�طرفا�ف¼Gاأحكام�القانون�الدوي�واjعاهد

فلقــــد�ظهــــرت�فكــــرة�»ختصــــاص�الــــداخrي�كعــــائق�ضــــد�التــــدخل،�بظهــــور�الدولــــة�بمفهومهــــا�السيا^ــــ[�4الحــــديث�-ــــي�

عّوقــات�ال5ــ�4تقــف�
ُ
jي�أحــد�اrــذا�يكــون�»ختصــاص�الــداخGÊي،�والع;قــات�الدوليــة�مــع�غ?Nهــا�مــن�أشــخاص�القــانون�الــدو

  )3(.قواعد�القانون�الدوي،�ومواثيق�اjنظمات�الدولية�وPقليميةأمام�التدخل�Pنساني،�وهو�عائق�تدعمه�

�����
 ��"�2	 ���2/�"	� $�D�*	� �تعـود�نشـأة�فكـرة�عـدم�جـواز�التـدخل�إـى�فرنسـا،�وذلـك�: %("� &�"7 �	��"/� !�

مــــن�قبــــل�التجمعــــات��20ل،�وقــــد�بــــدأت�هــــذه�الفكــــرة�بــــالرواج�-ــــي�ث;ثينيــــات�القــــرن�ا1789عقــــب�الثــــورة�الفرنســــية�عــــام�

الدوليــة�Pقليميــة،�وكانــت�الو8يــات�اjتحــدة��مريكيــة�أول�مــن�طّبــق�هــذا�اjبــدأ،�إــى�أن�قامــت�مجموعــة�دوليــة�أخــرى،�

مثــل�منظمــة�الــدول��مريكيــة،�وحلــف�شــمال��طل½ــ[4،�وحلــف�وارســو،�وجامعــة�الــدول�العربيــة�بتطبيــق�هــذا�اjبــدأ،�إ�8

  )4(.إصداره�بشكل�رسم�4من�ِقَبل�الجمعية�العامة�jنظمة��مم�اjتحدة�أنه�لم�يتم�»هتمام�GÊذا�اjبدأ�دوليا،�إى�غاية

ويرى�العديد�من�الكتاب�والباحث?ن�إّبان�عصبة��مم،�بأّن�نشأة�مبدأ�عدم�جواز�التدخل�-ي�شؤون�الدول،�تعود�

��-كما�أشرنا�آنفا�--ي�فرنسا�1789إى�عام�
ّ
أنه�هناك�جانـب�مـن�ال�45اش�Nط�دستورها�عدم�التدخل�-ي�شؤون�الدول�إ8

  )5(.الباحث?ن،�يرى�بأن�مبدأ�عدم�التدخل،�ظهر�مع�نشأة�القانون�الدوي

�
 7%�� �)�& $�A)� �/"�	� 7"& �")% :يجعل�بعض�الفقهاء�مـن�واجـب�عـدم�التـدخل�مبـدأ�مطلقـا،�فـ;�يج?ـ}ون�

وقد�جاء�. وى�-ي�حالة�دفاع�شر�يبأّي�حال�من��حوال�تدخل�دولة�-ي�شؤون�دولة�أخرى،�اللهم�إ�8إذا�كانت�الدولة�� 

،�مـا�يؤيـد�وجهـة�النظـر�هـذه،�1919من�إع;ن�حقوق�وواجبات��مم�الـذي�أقـّره�اتحـاد�القـانون�الـدوي�عـام��02-ي�اjادة�

وقــد�نــص�عrــى�أنــه�يجــب�أن�ُيفهــم�أن�اســتق;ل�الدولــة،�يعËــ�4أ�Gــا�تســتطيع�بحريــة�أن�تعمــل�-ــي�ســبيل�تقــدمها،�دون�أن�

  )6(.رى�أن�تتدخل�استنادا�إى�سلطا�Gا�وحده�-ي�ممارسة�نشاطها�الداخrي�أو�الخارâييكون�£ي�دولة�أخ

�
 ("����%	� 7��%�� B�����% �لــيس�-ــي�هــذا�اjيثــاق�مــا�: " لقــد�نــص�ميثــاق�اjنظمــة�عrــى�أنــه: %(��"� &��"7 �	���"/� !��

ولـيس�فيـه�مـا�يقت�ــ[�4يسـوغ�لçمـم�اjتحـدة�أن�تتـدخل�-ـي�الشـؤون�ال5ـ�4تكـون�مـن�صـميم�السـلطان�الـداخrي�لدولـة�مـا،�

                                                           

سعد�سالم�سلطان�الشبكي،�محمد�فوزي�زيدان�الجبوري،�التدخل�Pنساني�الدوي�لحماية�حقـوق��قليـات�-ـي�ضـوء�القـانون�الـدوي��)1(

  .573،574،�ص2016،�العراق�08،�السنة�30،�العدد�05العام،�مجلة�جامعة�تكريت�للحقوق،�اjجلد�

  .264،265،�ص2016دي،�التدخل�Pنساني�-ي�ظل�النظام�الدوي�الجديد،�دار�الجامعة�الجديدة،��سكندرية�محمد�سعا/ د�)2(

  .574سابق،�صبكي،�محمد�فوزي�زيدان�الجبوري،�مرجع�سعد�سالم�سلطان�الش�)3(

   .14فراس�صابر�عبد�العزيز�الدوري،�مرجع�سابق،�ص�)4(

  .15نفس�اjرجع،�ص�)5(

هيــــف،�القــــانون�الـــدوي�العــــام،�النظريــــات�واjبـــادئ�العامــــة،�أشـــخاص�القــــانون�الــــدوي،�النطـــاق�الــــدوي،�الع;قــــات�عrـــي�صــــادق�أبـــو�/ د�)6(

  . 162،163،�ص2015،�منشأة�اjعارف،��سكندرية�12الدولية،�التنظيم�الدوي،�اjنازعات�الدولية،�الحرب�والحياد،�ط�
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أن�ُيعـــرض��عضـــاء�مثـــل�هـــذه�اjســـائل�£ن�تحـــل�بحكـــم�هـــذا�اjيثـــاق،�عrـــى�أن�هـــذا�اjبـــدأ��8ُيخـــّل�بتطبيـــق�تـــداب?�Nالقمـــع�

  )1(.الواردة�-ي�الفصل�السابع

وتحظـــر�قاعـــدة�عـــدم�التـــدخل�عrـــى�كافـــة�الـــدول�أن�تتخـــذ�أي�موقـــف�-ـــي�اjســـائل�ال5ـــµ�4ـــي�مـــن�صـــميم�»ختصـــاص�

،�وال�45تملك�ف¼Gا�حرية�التصرف�بموجب�القانون�الدوي،�وغاية�هذا�الحظر�هو�كفالة�اح�Nام�استق;ل�الداخrي�للدولة

�عrــى�ســياد�Gا،�
ً
الــدول�واح�ــNام�ســياد�Gا،�و�8شــك�أن�التــدخل�-ــي�الشــؤون�الداخليــة�للــدول��عضــاء�ُيعتOــ�Nاعتــداًء�ســافرا

كل�دولة�من�حقهـا�اختيـار�شـكل�نظـام�الحكـم�الـذي�يناسـG¹ا،�ومن�أبلغ�مظاهر�السيادة�و»ستق;ل�أن�. وGåُِدر�استق;لها

  )2(.وعrى�الدول��خرى�أن�تح�Nم�هذا�النظام�و�8تعمل�أبدا�عrى�تغي?Nه

و�8شـك�أن�مبــدأ�عــدم�التــدخل،�ُيعــّد�مـن�الــدعائم��ساســية�لحمايــة�ســيادة�الـدول،�وأن�الحفــاظ�عليــه�هــو�الــذي�

ـــخ�اســــتق;لها،�وأن�Pطاحــــة�بـــه�يــــؤدي�إ ــــى�هـــدم�اســــتق;ل�الــــدول�والقضـــاء�عrــــى�ســــياد�Gا،�وأن�الخـــط�الفاصــــل�بــــ?ن�ُيرّسِ

الـــدول�اjســـتقلة�والـــدول�اjحتلـــة،�هـــو�أن�الـــدول�اjســـتقلة،�تســـتقل�بإراد�Gـــا�-ـــي�إدارة�شـــؤو�Gا�الداخليـــة�والخارجيـــة،�أمـــا�

�شؤو�Gا�الداخلية�أمرا�مباحا،�فليست�لها� َعدُّ
ُ
ذاتية�خاصة،�أو�ُحرمة�تمنع�الدول�اjحتلة،�فليست�لها�إرادة�مستقلة،�وت

  )3(.اjساس�بشؤو�Gا

'
 ("��%	� 7%�� �%-�% B6��� ��8يكاد�يخلو�أي�قرار�من�قرارات��مم�اjتحدة�اjتعلقة�: %("� &"7 �	�"/� !

بالسلم�و�من�الدولي?ن�من�Pشارة�إى�مبدأ�عدم�التدخل�-ي�الشؤون�الداخلية�للـدول،�وسنشـ?�Nهنـا�عrـى�سـبيل�اjثـال�

ى�القرارات�وPع;نات�ال�45أكدت�عrى�هذا�اjبدأإ.  

1
تؤكـد�الجمعيـة�العامـة�علىمبـدأ�عـدم�التـدخل�الـذي�أعلـن�-ـي�مواثيـق�منظمـة�: )�20	��2131 ) (��"	75� ���:  

ــــد�-ــــي�اjــــؤتمرات�اjنعقــــدة�-ــــي ِ
ّ
ك
ُ
" مونتفيــــديو"الــــدول��مريكيــــة،�وجامعــــة�الــــدول�العربيــــة،�ومنظمــــة�الوحــــدة�Pفريقيــــة،�وأ

Pفريقـــي�-ـــي�بانـــدونغ،�واjـــؤتمر��ول�لرؤســـاء�دول�أو��-،�وكـــذلك�-ـــي�قـــرارات�اjـــؤتمر�¤ســـيوي "بوغوتـــا"و"بوينـــوس�آيـــرس"و

ِقــّر�-ــي�ختــام�اjــؤتمر�الثــاني�لرؤســاء�
ُ
حكومــات�البلــدان�غ?ــ�Nاjنحــازة�-ــي�بلغــراد،�و-ــي�برنــامج�الســلم�والتعــاون�الــدوي�الــذي�أ

" أكــرا"ي�القــاهرة،�و-ــي�Pعــ;ن�الخــاص�بمشــكلة��عمــال�الهدامــة�الــذي�أقــره�-ــي�دول�أو�حكومــات�البلــدان�غ?ــ�Nاjنحــازة�-ــ

  )4(.رؤساء�الدول�أو�الحكومات�Pفريقية

كما�أكدت�الجمعية�العامة�عrى�أنه�ليس�£ي�دولة�حق�التدخل،�بصورة�مباشرة�أو�غ?�Nمباشرة�و£ي�سبب�كان،�

بالتاي�كل�تدخل�مسـلح�أو�غ?ـ�Nمسـلح�أو�كـل��Gديـد�يسـ Gدف��-ي�الشؤون�الداخلية�والخارجية�£ي�دولة�أخرى،�ويشجب

  )5(.شخصية�الدول�أو�عناصرها�السياسية�و»قتصادية�والثقافية

2
�الدول�:)�25	�2625 ) (��"	75� ���:   �القرار�بأن�مراعاة �هذا �-ي �جاء �ما �من�خ;ل �العامة ترى�الجمعية

لة�أخرى�هو�شرط�أسا^[�4لضمان�عيش��مم�معا�-ي�س;م،�الدقيقة�ل;ل�}ام�القا�[�4بعدم�التدخل�-ي�شؤون�أي�دو 

                                                           

  .من�ميثاق�منظمة��مم�اjتحدة�2/7انظر�اjادة��)1(

  . 17،�ص2005-2004القاهرة��وق�Pنسان،�دار�الGHضة�العربية،حس?ن�حنفي�عمر،�التدخل�-ي�شؤون�الدول�بذريعة�حماية�حق/ د) 2(

  .27سابق،�صحس?ن�حنفي�عمر،�مرجع�/ د) 3(

: رقـــــــــــم،�الوثيقــــــــــة�1965-12-21،�اjــــــــــؤرخ�-ــــــــــي2131مــــــــــن�ديباجــــــــــة�قـــــــــــرار�الجمعيــــــــــة�العامــــــــــة�لçمــــــــــم�اjتحــــــــــدة�رقـــــــــــم��05الفقــــــــــرة�انظــــــــــر��)4(

A/RES/2131/(XX)  
  .من�نفس�القرار�01انظر�الفقرة��)5(
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£ن�ممارسة�أي�شكل�من�أشكال�التدخل�أمر��8يقتصر�عrى�خرق�اjيثاق�روحا�ونصا،�بل�يؤدي�كذلك�إى�خلق�حا8ت�

  )G�.)1دد�السلم�و�من�الدولي?ن

3
  7��5� ���%��	� �����%1	� �����5103/36 ���! [�D��%	� \09
12
مــة�مــن�جديــد،�أكــدت�الجمعيــة�العا: 1981

ووفقـــا�jيثـــاق��مـــم�اjتحـــدة،�أنـــه��8يحـــق�£ي�دولـــة�أن�تتـــدخل�بشـــكل�مباشـــر�أو�غ?ـــ�Nمباشـــر،�و£ي�ســـبب�كـــان�-ـــي�الشـــؤون�

الداخليـــة�والخارجيـــة�£ي�دولـــة�أخـــرى،�وتـــرى�بـــأن�التقيـــد�التـــام�بمبـــدأ�عـــدم�التـــدخل�بجميـــع�أنواعـــه�-ـــي�الشـــؤون�الداخليـــة�

  ) 2(.ظم��للمحافظة�عrى��من�والسلم�الدولي?ن،�ولتحقيق�مقاصد�ومبادئ�اjيثاقوالخارجية�للدول،�هو�أمر�ذو�أهمية�ع

  ا�طلــب�الثــاني

  التدخــل�العسكري��نسـاني�ب5ن�الواقع�النظري�والتطبيقي�
لقد�أثار�التدخل�العسكري�لحماية�حقوق�Pنسـان�نقاشـا�اختلفـت�فيـه�مواقـف�الفقهـاء�حـول�مـدى�مشـروعيته،�

،�الـــــذين�"Westlake""ويســـــتليك"و" فاتيـــــل"و" غروســـــيوس"الفقـــــه�مـــــن�يؤيـــــد�هـــــذا�التـــــدخل،�مثـــــل��إذ�هنـــــاك�جانـــــب�مـــــن

ُبــون�»عتبـــارات�Pنســـانية�عrـــى�مبـــدأ�عـــدم�التـــدخل،
ّ
وهنـــاك�آراء�معارضـــة�لفكـــرة�التـــدخل�Pنســـاني،�وســـأعرض�-ـــي�)3(ُيغل

  .إطار�هذا�اjطلب�آراء�وحجج�ك;�الفريق?ن

���� ���	�
 $% �	�"	� ;:�	� 5�% ���4�8� �/"�	�  
اختلفـــت�آراء�الفقهـــاء�بـــ?ن�مؤيـــد�ومعـــارض�لفكـــرة�التـــدخل�Pنســـاني،�ولكـــل�فريـــق�مNOراتـــه�وحججـــه،�وهـــذا�بســـبب�

  .اخت;ف�نظر�Gم�إى�التدخل�8خت;ف�Pيديولوجيات�واخت;ف��زمنة�ال�45عايشها�هؤ8ء�الفقهاء

���
 ���4�8� �	�"	� �/"�2	 "�D%	� 9��	�:عملية��NOعت
ُ
التدخل�Pنساني�من�أهم�»ستثناءات�الواردة�عrى�نص�ت

،�مـــن�ميثـــاق�منظمـــة��مـــم�اjتحـــدة،�وال5ـــ�4أصـــبح�ينـــادي�GÊـــا�كبـــار�الفقهـــاء�اjعاصـــرين،�وذلـــك�مـــن�أجـــل�إنقـــاذ�2/4اjـــادة�

ّية�لحقوق�Pنسان الجانب�ويرى�.Pنسانية�من�وي;ت�الحروب�وقهر�الحكام،�8سيما�تلك�الدول�ال�45تع�Nف�بحماية�جّدِ

ماَرســــة�-ــــي�إطــــار�هــــذا�
ُ
jعــــن�دوافــــع�إنســــانية�تجعــــل�مــــن��عمــــال�العســــكرية�ا�Nُــــ ِOّؤّيــــد�أن�التــــدخل�العســــكري�ُيعjــــ�4اáالفق

»ســتثناء�الــوارد�عrــى�مبــدأ�تحــريم�القــوة�مباحــة،�£ن�الصــور�اjختلفــة�ل;ن Gاكــات�اjتكــررة�والجســيمة�لحقــوق�Pنســان�

�مــن�قبيــل�اOjـ َعــدُّ
ُ
رات�ال5ــ�4تبــيح�رد�التــدخل�العســكري�داخــل�هـذه�الــدول،داخـل�إقلــيم�مــا،�ت ِNّ

ويســتند�هــذا�»تجــاه�-ــي�) 4(

  :شرعية�هذا�التدخل�عrى�الفقه�القانوني�الدوي،�وهو�ما�سنبينه�فيما�يrي

�
 ;:�	� �! �/"�	� ��&��*% �  .سنقومبإبراز�رأي�كل�من�اjدرسة�الطبيعية�واjدرسة�الوضعية: �	�:9"�2 �	"�	

1
 ����:! ُيج?ــ}�فقهـــاء�القــانون�الطبي·ــي�التــدخل،�كونــه�Gåـــدف�لــيس�فقــط�إــى�رفـــع�: �< �	%"�� ����4	���5�%������)

�Nتضررين،�بل�معاقبة�الحكومة�ال�45ترتكب�جرائم�ضد�أفرادها،�حيث�يكون�التـدخل�بمثابـة�عقوبـة�لتغي?ـjالظلم�عن�ا

 .الحكومة�والحكام

                                                           

،�اjتضـمن�إعـ;ن�مبـادئ�القـانون�الـدوي�اjتعلقـة�بالع;قـات�1970لعـام��2625رقـم�من�ديباجـة��قـرار�الجمعيـة�العامـة��06انظر�الفقرة��)1(

  .)A/RES/2625(XXV(:الودية�والتعاون�ب?ن�الدول�وفقا�jيثاق��مم�اjتحدة،�الوثيقة�رقم

 .A/RES/36/103: ،الوثيقةرقم1981-12-09اjؤرخ�-ي�103/36: منقرار�الجمعية�العامة�لçمم�اjتحدة�رقم�1،4الفقرة��انظر ) 2(

  .103سم?Nة�س;م،�مرجع�سابق،�ص)3(

  .154مرجع�سابق،�ص،�بوراس�عبد�القادر،�التدخل�الدوي�Pنساني�وتراجع�مبدأ�السيادة�الوطنية�)4(
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2
 �����.�	� ���4�"%	� >����:! ُعــدُّ :��5�%
َ
التــدخل�Pنســاني�عمــ;�أخ;قيــا�ولــيس�عقوبــة،�£ن��إّن�هــذه�اjدرســة،�ت

َهدة
َ
ْضط

ُ
j1(.هدفه�حماية�الشعوب�ا(  

�
�����%	� �	�"	� ;:�	� �،�إـى�أنـه�عنـدما�ترتكـب�"Oppenheim" "أوبGHـايم"يـذهب�الفقيـه�:%*��&�� �	�"/� !

¼Gم�حقــــوق�Pنســــان��ساســــية،�دولــــة�مــــا�فظــــائع�وأعمــــا�8وحشــــية�بحــــق�رعاياهــــا،�وتعمــــل�عrــــى�اضــــطهادهم،�بحيــــث�ُتْنِكــــُر�علــــ

وتصــيب�ضــم?P�Nنســانية�بالصــدمة�لهــول�هــذه�الفظــائع،�فــإّن�اjســألة�عندئــذ�تخــرج�عــن�إطــار�»ختصــاص�الــّداخrي�للــدول،�

�-ــي�الوقــت�
ُ
�-ــي�القـانون�الــّدوي؛�ولكّنــه�َيْع�ـNِف

ً
�مشــروعا وبالتـاي�فــإّن�قيـام�دولــة�مــا�بالتـدخل�إنســانيا�لوقــف�هـذه�الفظــائع�ُيعـدُّ

^ــــ[4ء�وُيســــاء�توظيفــــه�لتحقيــــق�مصــــالح�شخصــــية�للدولــــة�ذاتــــه
ُ
،�بــــأّن�التــــدخل�Pنســــاني�مــــن�قبــــل�دولــــة�بمفردهــــا،�غالبــــا�مــــا�أ

لة،��مر�الذي�من�شأنه�أن�ينتقص�من�شرعية�التدخل�Pنساني�عrى�صعيد�اjمارسة�الّدولية   )2(.اjتدّخِ

ما�تتمـادى�دولـة�مـا�بحجـة�اسـتق;لها�اjطلـق،�،�فَيعت�NOِالتدخل�فع;�شـرعيا�عنـد"Fauchille" "فوü[4"أما�الفقيه�

£ّن�ذلــك�يمــس�بإحــدى�الحقــوق��ساســية�لدولــة�أخــرى،�وهــذا�ِوفــق�اjبــدأ�اjع�ــNف�بــه�مــن�طــرف�القــانون�الــدوي�العــام�

الذي�يؤكد�عrى�أّن�مبدأ�»ستق;ل�يجب�أن�يتماü[��مع�مبدأ�التعاون،�أو�التضامن�ب?ن�الدول،�وَيعت�NOِ¤خر�أن�الدولة�

  )3(.�يمكن�اح�Nامها�إذا�ما�خرقت�ال�}اما�Gا�الدولية8 

ويتفــــق�فقهــــاء�القــــانون�الــــدوي�عrــــى�ضــــرورة�التحديــــد�الــــدقيق�لشــــرعية�التــــدخل،�والــــذي�ربطــــوه�بوجــــود�ان Gاكــــات�

فلقـــد�كشـــفت�اjمارســـة�الدوليـــة�أن�التـــدخل�العســـكري�. جســـيمة�لحقـــوق�Pنســـان،�ومـــن�لـــه�الحـــق�بالقيـــام�GÊـــذا�الفعـــل

أثبتــت�أنــه�أصــبح�) نظريــة�التطبيــق(كــان�محكومــا�باعتبــارات�إنســانية،�إ�8أن�اjمارســة�الفعليــة�للمفهــوم��Pنســاني،�وإن

  )4(.محكوما�باعتبارات�اقتصادية�وأمنية

نخلــص�إــى�أن�الفقــه�الــدوي�تبËّــ��مبــدأ�عــدم�التــدخل�كأســاس�للتفــاع;ت�الدوليــة،�انط;قــا�مــن�كــون�هــذا�اjبـــدأ�

ُل�اعتـــداًء�عrـــى�ســـيادة�دولـــة�أخـــرى،�ويضـــمن�اســـتقرار�النظـــام�يقّيـــد�ســـلوك�الدولـــة�الخـــارâي،� ِ
ّ
ويمنـــع�ارتكاGÊـــا�ســـلوكا�ُيشـــك

  )5(.الدوي�ويحفظ�س;مة�الدول�ومصالحها�الوطنية

'
رغـم�أن�اjيثـاق�رخـص�لçمـم�اjتحـدة�التـدخل�طبقـا�:%*��&�� �	�"/� %�$ %�-��� %�-%�� ��7�% �	%���") 

لçمــــم�اjتحـــــدة�معارضــــ Gا�الجازمــــة�£عمـــــال�التــــدخل�والعــــدوان�و»حـــــت;ل�،�فقــــد�أعلنــــت�الجمعيـــــة�العامــــة��2/7للمــــادة�

العسكري��جن¿4،�£ّن�هذه��عمال�قد�أدت�إى�قمع�حق�الشعوب�-ي�تقرير�اjص?�Nوغ?Nه�مـن�حقـوق�Pنسـان�-ـي�أنحـاء�

�تــــدخل
ً
ها�العســــكري�-ــــي�معينــــة�مــــن�العــــالم،�كمــــا�أعلنــــت�أ�Gــــا��Gيــــب�بالــــدول�اjســــؤولة�عــــن�هــــذه��عمــــال�أن�توقــــف�فــــورا

  )6(.البلدان�و�را�[��4جنبية�واحت;لها�لها

                                                           

  .568سلطان�الشبكي،�محمد�فوزي�زيدانالجبوري،�مرجع�سابق،�صسعد�سالم��)1(

  .431،432عماد�الدين�عطاء�هللا�اjحمد،�مرجع�سابق،�ص/د�)2(

  .18عدي�محمد�رضا�يونس،�مرجع�سابق،�ص) 3(

اســـــات�عبـــــد�الكـــــريم�هشـــــام،�التـــــدخل�العســـــكري�Pنســـــاني،�دراســـــة�-ـــــي�اjنطلقـــــات،�مجلـــــة�الباحـــــث�للدر /خ?ـــــNة�بـــــن�عبـــــد�العزيـــــز،�د/د�)4(

  .195،200،�ص2015،�جامعة�باتنة،�الجزائر�05كاديمية،�العدد�

  .22ليrي�نقو�8الرحباني،�مرجع�سابق،�ص�)5(

،�اjتعلـق�باÎعمـال�العـالم�4لحـق�الشـعوب�-ـي�2016-12-19،�اjؤرخ�-ي�A/RES/71/183: انظر�قرار�الجمعية�العامة�لçمم�اjتحدة�رقم�)6(

  .02تقرير�اjص?N،�ص
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بـــأن�منظمــة��مـــم�اjتحــدة�µـــي��2001وقــد�رأت�اللجنــة�الدوليـــة�اjعنيــة�بالتـــدخل�وســيادة�الـــدول�-ــي�تقريرهـــا�لعــام�

ْوـى�-ــي�اتخـاذ�إجــراءات�التــدخل�Pنسـاني�حــ?ن�تــرى�ذلـك،
َ
تــدخل،�وال5ــ�4تملــك�شـرعية�التــدخل،�فáــ�4عنـدما�تســمح�بال �

  )1(.يع�4Ëذلك�أن�التدخل�شر�ي�£نه�ُسِمح�به�من�طرف�جهاز�دوي�تمثيrي

"
 �����	�"	� B�������%	� E����) �-ـــي�عهـــد�القـــانون�الـــدوي�التقليـــدي،�كانـــت�هنـــاك�بعـــض�: %*�����&�� �	����"/� !���

مريكيـــة�وكوبـــا�،�و»تفـــاق�اOjـــNم�بـــ?ن�الو8يـــات�اjتحـــدة�� 1878»تفاقـــات�ال5ـــ�4تج?ـــ}�التـــدخل،�مGHـــا�معاهـــدة�بـــرل?ن�لعـــام�

) 2(،1921-02-26،�واjعاهــــــدة�اNOjمــــــة�بــــــ?ن�»تحــــــاد�الســــــوفياتي�وإيــــــران�-ــــــي�1903،�والــــــذي�تــــــم�تجديــــــده�عــــــام�1901عــــــام

بــ?ن�دول�الحلــف�اjقــدس،�كمــا�ُيعتOــ�Nالتــدخل�شــرعيا�أيضــا�إذا�مــا�تــم��1815-11-20ومعاهــدة�بــاريس�الثانيــة�اNOjمــة�-ــي�

مة�الشرعية،�ومن�أمثلة�هذه�التدخ;ت،�التدخل�السوفياتي�ضد�اjجر،�بناًء�بناًء�عrى�دعوة�صريحة�تقدمت�GÊا�الحكو 

  )j�،.)3ساعدة�فنلندا�ضد�»تحاد�السوفياتي1919،�وتدخل�أjانيا�عام�1849عrى�طلب�النمسا�عام�

ولقـــــد�نصـــــت�بعـــــض�اjواثيـــــق�Pقليميـــــة�عrـــــى�واجـــــب�التـــــدخل،�فعrـــــى�ســـــبيل�اjثـــــال،�نـــــص�القـــــانون�التأسي½ـــــ[�4ل;تحـــــاد�

 Pة�متمثلـــة�-ـــي�جـــرائم�الحــــرب�Nـــؤتمر�-ـــي�ظـــل�ظــــروف�خط?ـــjـــى�أنـــه�ل;تحـــاد�حــــق�التـــدخل�-ـــي�دولـــة�عضـــو�طبقــــا�لقـــرار�اrفريقـــي�ع

وPبــــــادة�الجماعيــــــة�والجــــــرائم�ضــــــد�Pنســــــانية،�رغــــــم�أنــــــه�نــــــص�عrــــــى�عــــــدم�تــــــدخل�دولــــــة�عضــــــو�-ــــــي�الشــــــؤون�الداخليــــــة�لدولــــــة�

والحريــات��ساســية،��8يمكــن�اعتبارهــا�بــأي�حــال�مــن��حــوال�كمــا�أعلــن�اjجلــس��وروبــي�أن�حمايــة�حقــوق�Pنســان�)4(.أخــرى 

  )5(.تدخ;�-ي�شؤون�الدولة�الداخلية،�وتم�التأكيد�عrى�أن�للدول�حقا�أخ;قيا�للتدخل�أينما�ُخرقت�حقوق�Pنسان

�����
  �/"��	� ���-�	 E���%	� 9��	� 9�@�4�	���هنـاك�طائفـة�مـن�الفقهـاء�تعـارض�التـدخل�Pنسـاني،: ����4�8

  .ويستند�أصحاب�هذا�الرأي�إى�عدة�حجج�ومبادئ�قانونية،�وسنعرض�موقف�كل�من�الفقه�والقضاء�الدولي?ن

�
 �	�"	� ;:�	� إّن�مسألة�شرعية�أو�عدم�شرعية�التدخل�Pنسـاني،�تتوقـف�عrـى�مـدى�اتفاقـه�أو�تعارضـه�: 5�%

ء�إـى�اسـتعمال�القـوة�العسـكرية�مـن�قبـل�دولـة،�مع�قواعد�القانون�الدوي،�ومادام�التدخل�Pنساني�ينطوي�عrى�اللجـو

يصـطدم�مـع��–أي�التـدخل�Pنسـاني�–أو�عدة�دول�عrى�إقلـيم�دولـة�أخـرى�GÊـدف�وقـف�ان Gاكـات�حقـوق�Pنسـان،�فإّنـه�

  )6(.مبدأ�حظر�استخدام�القوة�-ي�الع;قات�الدولية�اjنصوص�عليه�-ي�ميثاق��مم�اjتحدة

لصـــالح�Pنســـانية،�والتـــدخل�الـــدوي�Pنســـاني�رفضـــا�مطلقـــا،�ويصـــفو�Gما�ويـــرفض�أصـــحاب�هـــذا�»تجـــاه�التـــدخل�

مـــا�بعـــد�الحـــرب�البـــاردة،�وأ�Gـــا�امتيـــاز�جديـــد�بأيـــدي�" كولونياليـــة"بأ�Gمــا�بقايـــا�نزاعـــات�اســـتعمارية،�يمكـــن�أن�نطلـــق�عل¼Gـــا�

  .الدول�القوية،�وأنه�يساهم�-ي�تعميق�التفاوت�ب?ن�الدول 

�8يمكــن�تأسيســه�عrـــى��-ح5ــ��عrــى�أســـاس�قــرارات��مــم�اjتحـــدة-خدام�القـــوة�ويــرى�أنصــار�هـــذا�»تجــاه،�أن�اســت�

�أّن�»ل�}ام�بفرض�حماية�هذا�القانون�َيستْبِعد�استخدام�القوة،�
ْ
  القانون�الدوي�Pنساني،�إذ

                                                           

  .117مرجع�سابق،�صد�سعادي،�محم/ د�)1(

 .227أحمد�^[�4عrي،�التدخل�Pنساني�ب?ن�القانون�الدوي�Pنساني�واjمارسة،�مرجع�سابق،�ص/ د)2(

  .77بوكرا�إدريس،�مرجع�سابق،�ص�)3(

  .2000من�القانون�التأسي½[�4ل;تحاد�Pفريقي�لعام�) ز(/04انظر�اjادة��)4(

التدخل�الدوي�من�أجل�نشـر�الديمقراطيـة�وآثـاره�السياسـية،�بـالتطبيق�عrـى�حالـة�العـراق،�مجلـة��حمد�زه?�Nشامية،�طارق�الجاسم،/ د�)5(

  .09،�ص2014،�سورية�06،�العدد36جامعة�البعث،�اjجلد�

  .104سم?Nة�س;م،�مرجع�سابق،�ص)6(
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  )2(.،�ال�45تؤكد�رفضها�لهذين�الشكل?ن�من�التدخل)1(ويستشهد�أنصار�هذا�»تجاه�بعدد�من�اjمارسات�الدولية

�NـــOِـــي"وَيعتrإيـــان�براون" "Ian Brownlie"أّن�الـــذين�يحـــاولون�توســـيع�تعريـــف�الـــدفاع�الشـــر�ي،��8ُيِقـــّرون�اعتبـــار�،

،�£ّنــــه�يســــتند�إــــى�حــــق�الــــدفاع�
ً
،�بينمــــا�َيعتOــــNون�التــــدخل�لحمايــــة�أرواح�اjــــواطن?ن�مشــــروعا

ً
التــــدخل�Pنســــاني�مشــــروعا

شكال�الدفاع�الشر�ي،�ولذلك�فإّن�أي�أساس�قانوني�للتـدخل�الشر�ي�عن�النفس،�والتدخل�Pنساني�ليس�شك;�من�أ

،�وفاعليــة�إجــراءات�الفصــل�الســابع�مــن�اjيثــاق،�لــيس�لــه�2/4وإّن�الــربط�بــ?ن�اjــادة�. Pنســاني�قــد�أصــبح�ضــعيفا�للغايــة

،�بأنـــه�ُيعمــل�بقاعـــدة�تحـــريم�"كورفــو"ســند�-ـــي�نصــوص�اjيثـــاق،�حيــث�أكـــدت�محكمـــة�العــدل�الدوليـــة�-ــي�قضـــية�مضـــيق

عت�NOحق�التدخل�اjزعوم�وسـيلة�سياسـية�ال
َ
لجوء�إى�القوة�مهما�كانت�النواقص�الحالية�لçمم�اjتحدة،�وأّن�اjحكمة�ت

  )3(.8ستخدام�القوة

لقـــد�رفـــض�بعـــض�الفقهـــاء�حجـــج�اjؤيـــّدين�للتـــدخل�مســـتندين�-ـــي�ذلـــك�عrـــى�أّن�التـــدخل�ُيعتOـــ�Nمساســـا�باســـتق;ل�

ا�أن�تصــّرف�الدولــة�مــع�رعاياهــا،��8يمــس�حقــوق�الــدول��خــرى،�و�8يصــيG¹ا�بــأّي�الدولــة�وحّري Gــا�-ــي�معاملــة�رعاياهــا،�كمــ

،عنـدما�قـّرر�وجـوب�حمايـة�»سـتق;ل�السّيا^ـ[�4لكـل�2/4ويؤكد�الكث?�Nمن�فقهاء�القانون�الّدوي�أّن�نص�اjاّدة��)4(.ضرر 

ن�الدوي،�أنه��8يجوز�لدولة�أن�تتدخل�فمن�اjبادئ�اjقررة�-ي�القانو ) 5(الدّول،�فإG�ّا�احتوت�عrى�واجب�عدم�التدخل،

�أّن�ذلك�ُيعت�NOاعتداًء�عrى�استق;ل�تلك�الدولة،�ومساسا�بسياد�Gا
ْ
 )6(.-ي�الشؤون�الداخلية�لدولة�أخرى،�إذ

ويــــذهب�مناصـــــرو�مبــــدأ�عـــــدم�التــــدخل�إـــــى�أن�التمســــك�GÊـــــذا�اjبــــدأ�الـــــذي��8يــــزال�يمثـــــل�أحــــد�اjبـــــادئ��ساســـــية�

ت�NOقاعدة�قانونية�دولية�آمرة،�وتأسيسا�عrى�ذلك،�فـإّن�الخـروج�عـن�اjبـدأ�اjـذكور�ينطـوي�عrـى�للقانون�الدوي،�بل�وُيع

مخالفة�صريحة�للقواعد�الدولية�العرفية،�و£حكام�ميثاق��مم�اjتحدة�وقرارا�Gا�اjختلفة،�ومGHا�قـرار�الجمعيـة�العامـة�

عليــه�قضــاء�محكمــة�العــدل�الدوليــة،�وبالــذات�-ــي��،�كمــا�أنــه�يتعــارض�مــع�مــا�اســتقر 1970-10-24الصــادر�-ــي��2625رقــم�

قضية�ال|}اع�ب?ن�نيكاراغوا�والو8يات�اjتحدة��مريكية،�حيث�اعتNOت�اjحكمة�أن�مبادئ�عدم�التدخل�تحتفظ�بطابع�

  )7(.إلزامي�كعنصر�من�عناصر�القانون�الدوي�العر-ي

�
 �	�"	� >�.:	� الصـادر�-ـي�" مضيق�كورفـو"ا�بخصوص�قضيةو-ي�حكم�له" محكمة�العدل�الدولية"إّن�: 5�%

،�أكدت�عrى�أّن�اح�Nام�السيادة�Pقليمية�فيما�ب?ن�الدول�اjستقلة،�ُيعد�أساسا�جوهريا�من��سس�ال09-04-1949�45

تقــوم�عل¼Gـــا�الع;قــات�الدوليـــة،�وأنــه��8يمكـــن�اعتبـــار�حــق�التـــدخل�اjزعــوم�ســـوى�مظهـــر�مــن�مظـــاهر�سياســة�القـــوة�ال5ـــ�4

                                                           

،�مفــاده�أنــه��8يمكـــن�1945-03-21-ــي��مــن�اjمارســات�الدوليــة�-ــي�هـــذا�الشــأن،�تقــديم�فرنســا�مق�ـــNح�أثنــاء�إعــداد�ميثــاق��مــم�اjتحـــدة�)1(

لدولـــة�مـــا�أن�تتم�ـــNس�وراء�مبـــدأ�»ختصـــاص�الـــداخrي�-ـــي�حالـــة�ارتكاGÊـــا�ان Gاكـــات�لحقـــوق�Pنســـان�بشـــكل�يـــؤدي�إـــى��Gديـــد�الســـلم�و�مـــن�

قـدم�مـن�طـرف�لجنـة�الخOـNاء�كما�لم�ُيقبل�أيضا�اق�Nاح�التدخل�لصالح�منكوبي�ال|}اعـات�اjسـلحة،�اj. الدولي?ن،�لكن�هذا�»ق�Nاح�لم�ُيقبل

معمـــر�فيصـــل�خـــوي،��مـــم�/للمزيـــد�مـــن�التفصـــيل،�أنظـــر�د. 1977الحكـــومي?ن�الـــذي�كـــان�Gåـــدف�إـــى�تحضـــ?�NالNOوتوكـــول?ن�Pضـــافي?ن�لعـــام�

  .22،�ص2011اjتحدة�والتدخل�الدوي�Pنساني،�دار�العربي�للنشر�والتوزيع،�القاهرة�

  .21،22نفس�اjرجع�ص�)2(

  .104-102عبد�الرحمن،�مرجع�سابق،�ص�محمد�يعقوب�)3(

  .76بوكرا�إدريس،�مرجع�سابق،�ص�)4(

  .64مرجع�سابق،�ص�،بوراس�عبد�القادر،نظرية�السيادة�اjحدودة�-ي�مفهوم�حق�أو�واجب�التدخل�Pنساني�)5(

  .208هاني�بن�عrي�الطهراوي،�مرجع�سابق،�ص/ د�)6(

  . 605محمد�شاعة،�مرجع�سابق،�ص/ د�)7(
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داما�نســـبيا�-ـــي�اjا�ـــ[�4بشـــكل�خط?ـــN،�ومـــن�ثـــم��8يمكـــن�أن�يحتـــل�أي�مكانـــة�-ـــي�القـــانون�الـــدوي�مهمـــا�اســـتخدمت�اســـتخ

كانت�نواقصه،�ولذلك�اعتNOت�اjحكمة�الدولية�حق�التدخل�الفردي�وسيلة�سياسية�محظورة�وغ?�Nمشروعة،�-ي�ح?ن�

 )1(.أن�السيادة�حق�يجب�أن�يبقى�مصونا�ومم?}ا

����	� ���	�
  �@4�	� �/"�	���	�"	� �4��%%	� �����4�8� 9  
ارتبط�التدخل�Pنساني�-ـي�القـانون�الـدوي�العـام�ارتباطـا�وثيقـا�بـالتطور�التـاريÒي�8هتمـام�القـانون�الـدوي�بمبـادئ�

حقــــوق�Pنســــان،�وقــــد�شــــهد�اjجتمــــع�الــــدوي�عــــدة�تطبيقــــات�لــــه،�و-ــــي�عديــــد�مــــن�بقــــاع�العــــالم،�كمــــا�ُعــــِرف�التــــدخل�-ــــي�

َهدةالقانون�الدوي�التقلي
َ
ْضط

ُ
j2(.دي�-ي�شكل�حماية�الرعايا�-ي�الخارج،�أو�حماية��قلّيات�ا(  

ويتحقــق�التــدخل�العســكري�عــن�طريــق�لجــوء�الدولــة،�أو�الجهــة�اjتدخلــة�إــى�اســتخدام�القــوة�العســكرية�بقصــد��

لــة� خل�-ــي�شــؤو�Gا،�وتأخــذ�اســتخدام�القــوة�مــن�قبــل�الجهــة�اjتدّخِ
تــدَّ
ُ
jــى�إرادة�الدولــة�اrع�N?مظــاهر�عــدة،�فقــد�تلجــأ�التــأث

ل�-ي�شؤو�Gا،�أو�احت;ل�جزء�من�أراض¼Gا،�أو�محاصرة�مركز�الحكومة�أو� إى�حشد�أسطولها�أمام�شواطئ�الدولة�اjتدخَّ

  .رئيس�الدولة،�إذا�كان�لها�-ي��صل�قّوات�عrى�إقليم�هذه�الدولة�لسبب�ما

Nط�لتحقـــــق�التـــــدخل�العســـــكري�أن�تكـــــون�هنـــــاك�عمليـــــات�عســـــكري�
َ
ة�قتاليـــــة،�بـــــل�يكفـــــي�أن�تقـــــوم�الجهـــــة�و�8ُيشـــــ�

�NــÞالتـدخل�العســكري�مـن�أك� ل�-ــي�شـؤو�Gا�وال Gديــد�باسـتخدامها،�وُيعــدُّ لـة�بحشــد�قوا�Gـا�عrــى�حـدود�الــدول�اjتـدخَّ اjتدّخِ

ل�-ـي�شـؤو�Gا،�أو�عrـى��مـن�والسـلم�الـدولي?ن �)3(.أسـاليب�التـدخل�خطـورة،�سـواء�عrـى�»سـتق;ل�وسـيادة�الدولـة�اjتـدخَّ

  :عدة�عمليات�للتدخل�-ي�اjمارسة�الدولية،�نNOزها�فيما�يrيوهناك�

���
 ("���)	� ����	� ������ ��)5 �لقـد�كـان�التـدخل�الـدوي�Pنسـاني�-ـي�هـذه�الف�ـNة،�: �	�"/� �	���4�8� 9�@4

ت�أثنــاء�يـتم�-ـي�غالـب��حيــان�لحمايـة�رعايـا�الدولـة�-ــي�الخـارج�مـن�طـرف�الــدول�اjتدخلـة،�وأبـرز�هـذه�التــدخ;ت�ال5ـ�4تمـ

  .هذه�الحقبة�التاريخية،�التدخل�-ي�اليونان�و-ي�لبنان

�
 $�����	� ��! �يكـاد�ُيجِمـع�الفقـه�التقليـدي�عrـى�أن�التـدخل�العسـكري�-ـي�اليونـان،�: �	�"/� �	�9�@�4 �����(�

�مـــن�قبيـــل�الســـوابق�التاريخيـــة��كÞـــ�Nأهميـــة�للتـــدخل�Pنســـاني،�فحمايـــة�حقـــوق��قلّيـــات�اjســـيحية�كانـــ ت�الهـــدف�ُيعـــدُّ

�سا^ـــــ[�4للتـــــدخل�العســـــكري�الـــــذي�قامـــــت�بـــــه�كـــــل�مـــــن�فرنســـــا�وبريطانيـــــا�وروســـــيا،�وا�Gـــــم�هـــــؤ8ء�الفقهـــــاء�PمNOاطوريـــــة�

�غ?ـــ�Nإنســـانية�ُيْنـــدى�لهـــا�
ً
العثمانيـــة�بأ�Gـــا�إمNOاطوريـــة�الظلـــم�والطغيـــان،�وأ�Gـــا�ارتكبـــت�-ـــي�حـــق�الشـــعوب�اjســـيحية�أعمـــا8

�عrـــى�الـــ
ً
ـــص�هـــذه�الشـــعوب�اjضـــطَهدة�مـــن�حكمهـــا�جبـــ?ن�البشـــرية،�ومـــن�ثـــم،�كـــان�ِلزامـــا ِ

ّ
دول��وروبيـــة،�وروســـيا�أن�ُتخل

  )4(.الجائر،�وتحقيق�»ستق;ل�التام�لها

�
 $���)	 �،�أرسـلت�الو8يـات�اjتحـدة��مريكيـة�بنـاًء�عrـى�طلـب�رئـيس�جمهوريـة�1958-ـي�عـام�:�	�"/� �	�9�@4 !

jــى�أرواح�رعاياهــا،�وrــى�لبنــان�للمحافظــة�عســاعدة�الحكومــة�اللبنانيــة�عrــى�اjحافظــة�عrــى�وحــدة�أراضــ¼Gا�لبنــان�قوا�Gــا�إ

  )5(.واستق;لها�السيا^[4،�ولقد�انسحبت�القوات��مريكية�من��را�[�4اللبنانية�بعد�انتخاب�رئيس�جمهورية�جديد

                                                           

  .38،39أحمد،�مرجع�سابق،�صرجدال��)1(

  .102سم?Nة�س;م،�مرجع�سابق،�ص)2(

  .40،41عبد�الفتاح�عبد�الرزاق�محمد،�مرجع�سابق،�ص/د) 3(

  .22حسام�حسن�حسان،�مرجع�سابق،�ص/ د) 4(

  .162،�مرجع�سابق،�صولفغانغ�فريدمان�)5(
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�����
 ("��)	� ���	� ����� "�) �بعد�ظهور�مـا�عـرف�بالقطـب�الواحـد�بعـد�: �	�"/� �	���4�8� 9�@4

تحــاد�الســوفياتي،�وتربــع�الو8يــات�اjتحــدة��مريكيــة�عrــى�عــرش�العــالم،�أّدى�ذلــك�إــى�ال�Nك?ــ}�عrــى�عاjيــة�بعــض�ا�Gيــار�»

اjوضـــوعات،�مثـــل�حقـــوق�Pنســـان�وحمايـــة�البيئـــة�والحفـــاظ�عrـــى�الســـلم،�وقضـــايا�الديمقراطيـــة،�وازداد�اهتمـــام��مـــم�

ِرَحــْت�فكــرة�التــد
ُ
خل�£غــراض�إنســانية،�وكــان�هــذا�اjبــدأ�ذريعــة�مناســبة�للــدول�اjتحــدة�باjشــك;ت�الداخليــة�للــدول،�وط

  )1(.الكNOى�للحصول�عrى�فرصة�لتحقيق�أطماعها،�والتدخل�-ي�الشؤون�الداخلية�للدول��خرى 
لقـــد�اتســـعت�قائمـــة��حـــداث�بعـــد�الحـــرب�البـــاردة�ال5ـــ�4بـــات�مجلـــس��مـــن�يـــرى�أ�Gـــا�تمثـــل��Gديـــدا�للســـلم�و�مـــن�

»نق;بيــــــة�ضــــــد�أنظمــــــة�حكــــــم�ديمقراطيــــــة،�والعمليــــــات�Pرهابيــــــة،�و»ن Gاكــــــات�Pنســــــانية��الــــــدولي?ن،�لتشــــــمل�الحركــــــات

الناجمـــة�عـــن�الحـــروب��هليـــة�والصـــراعات�العرقيـــة،�واjمارســـة�الÑنســـانية�لçنظمـــة�السياســـية�ضـــد�مواطن¼Gـــا،�لـــذلك�

Pي�نســاني�للحــد�مــن�اjآ^ــ[P�4نســانية�زادت�الــدعوات�-ــي�ف�ــNة�مــا�بعــد�الحــرب�البــاردة�لçمــم�اjتحــدة�إــى�التــدخل�الــدو

ال5ــ�4ُتحــِد.Gا�عمليــات�العنــف�وPبــادة�الجماعيــة�والتطه?ــ�Nالعرúــي�أو�الــدي4Ë،�فáــ�4تــوفر�¤ليــة�اjناســبة�Îجــازة�اســتخدام�

  )2(.القوة�لفرض�اح�Nام�حقوق�Pنسان�عrى�الدولة�ال�45تن Gكها

�
 �!���4�@ ���! ��1999-03-24بدايــة�مــن��" Kosovo" "كوســوفو"قلــيم�قــامحلف�النــاتو�بالتــدخل�-ــي�إ:�	���"/� �	��"�	

دون�تفــويض�مســبق�أو�موافقــة�مــن�مجلــس��مــن�الــدوي،�كمــا�أن�القــرار�الــذي�صــدر�عــن�مجلــس��مــن�بعــد�ان Gــاء�القصــف�

الجـــوي�لـــم�يتضـــمن�أي�موافقـــة�بـــأثر�رج·ـــي�عrـــى�هـــذا�العمـــل�العســـكري،�وبالتـــاي�فـــإن�القصـــف�الجـــوي�الكثيـــف�الـــذي�شـــّنه�

�غ?ــــــ�Nمشــــــروع�مــــــن�الناحيــــــة�القانونيــــــة،�و�8يــــــدخل�-ــــــي�نطــــــاق�أي�مــــــن�حلــــــف�النــــــاتو�
ً
عrــــــى�جمهوريــــــة�يوغســــــ;فيا،�ُيعــــــد�عمــــــ;

مـــن��2/4»ســـتثناءات�الـــواردة�عrـــى�مبـــدأ�حظـــر�ال Gديـــد�أو�اســـتخدام�القـــوة�-ـــي�الع;قـــات�الدوليـــة�اjنصـــوص�عليـــه�-ـــي�اjـــادة�

  )3(.ميثاق�منظمة��مم�اjتحدة

غات�التاليةولقد�استند�حلف�شمال��طل½[�4- سّوِ
ُ
jى�اrي�تدخله�-ي�كوسوفو�ع:  

قيــــام�القــــوات�اليوغســــ;فية�بارتكــــاب�ان Gاكــــات�إنســــانية�-ــــي�إقلــــيم�كوســــوفو،�مثــــل�جــــرائم�Pبــــادة�الجماعيــــة�وجــــرائم��-1

التمي?ــــــ}�العنصــــــري،�وبموجــــــب�هــــــذا�اjســــــوغ��ول،�كــــــان�حلــــــف�شــــــمال��طل½ــــــ[�4يواجــــــه��Gديــــــدا�خط?ــــــNا�لçمــــــن�والســــــلم�

 .الجرائم�اليوغس;فية،�وكان�8بد�له�من�أن�يتدخل�العاjي?ن،�بفعل

إن�تـــدخل�الحلـــف�Gå�8ـــدف�إـــى�ان Gـــاك�الســـيادة�اليوغســـ;فية،�وإنمـــا�كلـــن�يقـــوم�بمهمـــة�إحيـــاء�مقاصـــد�ميثـــاق��مـــم��-2

 .اjتحدة�اjتعلقة�بحماية�حقوق�Pنسان

 )4(.من�سكان�إقليم�كوسوفوقيام�القوات�اليوغس;فية�بان Gاج�سياسة�التصفية�العرقية�ضد��لبان��-3

  

ورغم�هذه�الحجج�ال�45استند�عل¼Gا،�إ�8أّن�غالبية�الفقه�الدوي�ترى�بأن�التـدخل�العسـكري�الـذي�قـام�بـه�حلـف�

شــمال��طل½ــ[�4-ــي�يوغســ;فيا�غ?ــ�Nمشــروع،�£نــه�يتعــارض�مــع�قاعــدة�آمــرة�مــن�قواعــد�القــانون�الــدوي،�وال5ــ�4نــص�عل¼Gــا�

  )5(.2/4اjيثاق�-ي�اjادة�

                                                           

  .85ماجد�الحموي،�مرجع�سابق،ص/ ماهر�ملندي،�د/ د�)1(

  .162ي،�مرجع�سابق،�صمعمر�فيصل�خو/ د�)2(

  .244عماد�الدين�عطاء�هللا�اjحمد،�مرجع�سابق،�ص/ د�)3(

  .106معمر�فيصل�خوي،�اjرجع�السابق،�ص/ د�)4(

  .256رضوان�محمود�اjجاي،�مرجع�سابق،�ص/ ب;ل�عrي�النسور،�د/ د�)5(
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يبــدو�مــن�اjمارســات�الدوليــة�أن�التــدخل�Pنســاني�-ــي�ظــل�القــانون�الــدوي�التقليــدي�وإــى�وقــت�قريــب،�كــان�يشــمل�-ــي�

لـة،�ونشـ?�Nإـى� أّن�الـبعض�الغالب�النوع��ول�من�التدخل،�أي�كان�ُيستخدم�لحماية�رعايا�أو�مصالح�الدولة�أو�الدول�اjتدّخِ

،�اعتOـــNوا�هـــذا�النـــوع�مـــن�التـــدخل،�أي�حـــق�اســـتخدام�القـــوة�لحمايـــة�حيـــاة�الرعايـــا�وممتلكـــا�Gم،�19لمـــن�الفقهـــاء�-ـــي�القـــرن�ا

،�بحيث�يمكن�تNOيره�وممارسته�بذريعة�حق�الدولة�-ي�حفظ�الذات،�أو�الحق�-ي�الدفاع�عن�النفس
ً
�مشروعا

ً
  )1(.حقا

jــــى�أن�الو8يــــات�ا،�الــــذي�تضــــّمن�ضــــّم�1980تتــــذرع��بمبــــدأ�كــــارتر�لعــــام��تحــــدة��مريكيــــة،-ــــي�هــــذا�الصــــدد،�نشــــ?�Nإ

منطقة�الخليج�العربي�إى�حدود�اjناطق�الحيوية�£من�الو8يات�اjتحدة،�وبموجبه�أعطت�الو8يات�اjتحدة�نفسها�حق�

�إذا�مــا�تعرضــت�مصــالحها�-ــي�اjنطقــة�إــى�الخطــر،�كمــا�أنشــأت�لهــذا�الغــرض�قــوات�التــ
ً
دخل�و»نتشــار�التــدخل�عســكريا

" ه|ـــــNي�كســــــينجر"،�-ـــــي�الســـــتينيات،�وأعـــــاد�"Robert McNamara" "روبـــــرت�مكنمـــــارا"الســـــريع�ال5ـــــ�4طـــــرح�فكر�Gـــــا�

"HenryKissinger"بدأ�كارتر�j2(.طرحها�-ي�السبعينيات�وفقا�(  

ل�-ــــي�إّن�التـــدخل�ُيعتOـــ�Nمصــــطلحا�سياســـيا�وقانونيــــا�غامضـــا،�ُيتخــــذ�كغطـــاء�لنوايـــا�وأهــــداف�الـــدول�القويــــة�للتـــدخ

�من�)  3(.شؤون�الدول�الضعيفة،�أو��قل�مGHا�قوة،�بقصد�فرض�إم;ءات�معينة�عل¼Gا
ً
�التدخل�Pنساني�واحدا كما�ُيعدُّ

أهــــم�الــــذرائع�ال5ــــ�4لجــــأت�إل¼Gــــا�الــــدول�Îضــــفاء�الطــــابع�الشــــر�ي�عrــــى�أعمالهــــا�غ?ــــ�Nاjشــــروعة�مــــن�خــــ;ل�إلصــــاق�الصــــفة�

َق�تلك
ْ
�Îضفاء�الطابع�الشر�ي�عل¼Gا�Pنسانية�عrى�تدخلها،�ولهذا�لم�َتل

ً
�كافيا

ً
�قانونيا

ً
�و�8سندا

ً
  )4(.التدخ;ت�قبو8

إّن�التــــذّرع�بالتــــدخل�Pنســـــاني،��8يمكــــن�أن�ُيْســــتخَدم�بطريقـــــة�عاديــــة�-ـــــي�الحالــــة�الراهنــــة،�ولـــــذا�لــــيس�أمامنـــــا�إ�8

هـاء�القـانون�الـدوي،�ُيجِمعـون�وعrـى�الـرغم�مـن�أن�غالبيـة�فق) 5(.تكييفـه�عrـى�أنـّه�جريمـة�حـرب،�أو�جريمـة�ضـد�Pنسـانية

�غ?ــ�Nمشــروع،�£ّن�إباحتــه�قــد�تج?ــ}�لÀخــرين�اســتغ;له�بنــاًء�عrــى�دوافــع�أو�مطــامع�سياســية�أو�
ً
عrــى�أن�التــدخل�ُيعتOــ�Nأمــرا

 )6(.غ?Nها،�فليس�هناك�حدود�واضحة�لحا8ت�التدخل

شــؤون�بعضــها،�وغالبــا�مـــا��إّن�جميــع�الــدول�متســاوية�-ــي�الحقــوق�والواجبـــات،�وهــذا�يحــتم�عــدم�تــدخل�الـــدول�-ــي

يكــون�الغــرض�مــن�التــدخل�رغبــة�دولــة�قويــة�ذات�أطمــاع�-ــي�إمــ;ء�سياســة�معينــة�أو�طلــب�أمــر�معــ?ن�مــن�دولــة�أضــعف�

مGHــا،�ويكــون�التــدخل�بحجــة�الــدفاع�عــن�حقــوق�الدولــة�الضــعيفة�أو�حمايــة�رعاياهــا،�أو�مناصــرة�الحكومــة�الشــرعية�-ــي�

  )7(.مبدأ�عدم�التدخل�معاركها�ضد�الثوار،�أو�بحجة�الدفاع�عن

لقــد�فســحت�نظريــة�التــدخل�اjجــال�jجلــس��مــن�ليعمــل�بشــكل�تــوافقي�بســبب�ســيادة�القطــب�الواحــد�وســيطرة�

و-ـي�هـذه�الف�ـNة�. الو8يات�اjتحـدة��مريكيـة�عrـى�منظمـة��مـم�اjتحـدة�وتسـي?Nها�حسـب�اjصـالح�Pسـ�Nاتجية��مريكيـة

                                                           

 .189عبد�الفتاح�عبد�الرزاق�محمد،�مرجع�سابق،�ص/ د) 1(

  .97،�ص2016،�مكافحة�Pرهاب�-ي�Pس�Nاتيجية��مريكية،�رؤية�قانونية�وتحليلية،�دار�الثقافة�للنشر�والتوزيع،�عمان،��ردن�ياس?ن�طاهر�الياسري �)2(

  .55عبد�العزيز�رمضان�عrي�الخطابي،�مرجع�سابق،�ص/ د�)3(

  .570سعد�سالم�سلطان�الشبكي،�محمد�فوزي�زيدان�الجبوري،�مرجع�سابق،�ص�)4(

  .09،ص2003مطبعة�النجاح�الجديدة،�الدار�البيضاء،�اjغرب��،)م.إ.د(،�2001سبتم11�NOي،�Pرهاب،�حالة�نعوم�تشومسك�)5(

  .208هاني�بن�عrي�الطهراوي،�مرجع�سابق،�ص/ د�)6(

 .85ماجد�الحموي،�مرجع�سابق،�ص/ ماهر�ملندي،�د/ د�)7(
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وهــو�نهــج�أقــره�مجلــس��،والســلم�الــدولي?ن�ليشــمل�حــا8ت�ان Gــاك�حقــوق�Pنســانظهــر�مــا�ُيعــرف�بــاjفهوم�الواســع�لçمــن�

 )1(.والبوسنة�ورواندا�،والصومال�،�من�-ي�تدخ;ته�العسكرية�-ي�كل�من�شمال�العراق

عتOــ�Nمشــروعا�عكــس�طمــوح�الــدول�العظمــ��اjنتصــرة�-ــي�الحــرب�العاjيــة�الثانيــة،�وقــد�كــان�
ُ
فهيئــة��مــم�اjتحــدة�ت

�)مجلــس��مــن(jتحــدة��مريكيــة�الكلمــة�الفصــل�-ــي�نشــأة�هــذه�الهيئــة�و-ــي�تشــكيل�جهازهــا�التنفيــذي�للو8يــات�ا
ً
،�فضــ;

عن�ذلك،�كان�إقرار�استخدام�حق�الفيتو�مطلبا�أمريكيا،�لذلك�ي;حظ�هيمنة�الو8يات�اjتحدة��مريكيـة�عrـى�اjجلـس�

حــق�التــدخل�) أ.م.و(خــدم�سياســ Gا�الNOاغماتيــة،�إذ�تســتغل�وقراراتــه،�وعrــى�التفســ?Nات�اjتعلقــة�بميثــاق�اjنظمــة��بمــا�ي

�jصالحها
ً
  )P.)2نساني�بحجة�حفظ�السلم�و�من�الدولي?ن�خدمة

واj;حظ�أن�ما�م?}�التدخ;ت�ال�45تمت�-ي�ف�Nة�الحرب�الباردة،�أ�Gا�لم�تتم�تحت�راية��مم�اjتحدة،�بل�تمت�-ي��

نــب�وحمايــة�حقــوق�Pنســان�مــن�»ن Gاكــات�الجســيمة�والخط?ــNة،�لــذلك�أثــرت�شــكل�انفــرادي�لحمايــة�أرواح�الرعايــا��جا

التطورات�ال�45شهدها�اjجتمع�الدوي�-ي�بداية�التسعينيات�عrى�اjبادئ�واjفاهيم�ال�45يقوم�عل¼Gا�القانون�الـدوي�ال5ـ�4

  )3(.تجسدت�-ي�ميثاق��مم�اjتحدة

-ـي�شـؤون�الـدول�الداخليـة�مـن�أجـل�تحقيـق�أطمـاع�ومصـالح�الـدول�-ي�الواقع،�يتم�التدخل�Pنساني�كذريعة�للتدخل�

�
ً
 �-الكOـــNى،�فاjصـــلحة�تلعـــب�غالبـــا

ً
�-ـــي�تمهيـــد�الطريـــق�للـــدول�ال5ـــ�4تتســـ��Nوراء�مبـــدأ�Pنســـانية��-إن�لـــم�يكـــن�دائمـــا

ً
�كب?ـــNا

ً
دورا

}ان�القـــوى�لصـــالح�Îضـــفاء�اjشـــروعية�عrـــى�التـــدخل،�فقـــد�أثبتـــت�اjمارســـة�الدوليـــة�أّن�جـــل�التـــدخ;ت�عكســـت�اخـــت;ل�م?ـــ

  ) 4(.الو8يات�اjتحدة��مريكية�بعد�ا�Gيار�Pتحاد�السوفياتي،�وأ�Gا�لم�تحل�اjشك;ت�Pنسانية�بل�زادت�من�تفاقمها

عrــى�الـــرغم�أنــه�مـــن�منظـــور�حقــوق�Pنســـان�توجـــد�أســباب�وج¼Gـــة�لتــدعيم�قاعـــدة�التـــدخل�Pنســاني�-ـــي�مواقـــف�ف

حــول�مــن�الــذي�لــه�حــق�الحكــم�عrــى�تكييــف�أي�حالــة�معينــة�ُتوِجــُب�التــدخل،��ضــد�مبــدأ�الســيادة�اjنيــع،�يبقــى�الســؤال

فاjجتمع�الدوي�اjتجسد�-ي��مم�اjتحدة،�يستطيع�Pدعاء�بالضرورة�اjشروعة�-ي�هذا�اjقام،�ولكن�توجد�أوجه�لهذا�

لقوية،�الو8يات�اjتحـدة�السؤال�تذهب�إى�ما�وراء�إجراءات�الشرعية�والسلطة،�فالتدخل�يتم�غالبا�من�طرف�الدول�ا

،�ومــا��8ُيعتOــ�Nحالــة��مريكيــة�
ً
وحلفاGéــا،�فáــ�4ال5ــ�4تحــّدد�م5ــ��يكــون�التــدخل�م;ئمــا�أو��8يكــون،�ومــا�الــذي�يعتOــ�Nإنســانيا

  )  G�.)5دد�السلم�و�من�الدولي?ن

ب��مــــم�إّن�الواقــــع�العمrــــي�عrــــى�الســــاحة�الدوليــــة،�يؤكــــد�مــــن�دون�شــــك�أن�عمليــــات�التــــدخل�Pنســــاني�مــــن�جانــــ

اjتحدة�لم�ُتكلل�بالنجاح�اjنشود،�فالتدخل�الدوي�تحت�راية�حماية�حقوق�Pنسان،�قد�أضّر�GÊا�من�الناحية�العملية�

أشـــد�الضـــرر،�فقـــد�تـــم�إســـاءة�اســـتخدام�القـــوة�بغـــرض�حمايـــة�حقـــوق�Pنســـان�لتحقيـــق�أهـــداف�خفيـــة��8تمـــت�بصـــلة�

  )6(.لçهداف�اjأمولة

  

                                                           

  .14حمد�زه?�Nشامية،�طارق�الجاسم،�مرجع�سابق،�ص/ د�)1(

ختــــار،�التقــــاطع�بــــ?ن�حمايــــة�حقــــوق�Pنســــان�واح�ــــNام�ســــيادة�الدولــــة�-ــــي�ظــــل�الشــــرعية�الدوليــــة�الراهنــــة،�مجلــــة�الدراســــات�يحيــــاوي�م�)2(

  .300،�ص2018،�جامعة��غواط،�الجزائر02،�العدد04القانونية�والسياسية،�اjجلد

  .20،�ص2016-2015،�)1(الجزائرقوق،�جامعة�حة�دكتوراه،�كلية�الحخالدي�فتيحة،�التدخل�الدوي�ب?ن�Pنسانية�والقانون،�أطرو �)3(

  .292سابق،�صالرجع�اjيحياوي�مختار،��)4(

  .144،�ص2014استيفاني�لوسن،�الع;قات�الدولية،�ترجمة�عبد�الحكم�أحمد�الخزامى،�دار�الفجر�للنشر�والتوزيع،�القاهرة��)5(

  .73رجدال�أحمد،�مرجع�سابق،�ص�)6(
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  ا�طلــب�الثــالث

  رية�التدخل��نساني�إ»ى�مبدأ�مسؤولية�الحمايةتحول�نظ
ومـــن�منطلـــق�عrـــى�إثـــر��حـــداث�و�زمـــات�الحـــادة�ال5ـــ�4وقعـــت�-ـــي�الصـــومال�وهـــاي�45ويوغســـ;فيا�الســـابقة�وروانـــدا،�

إدراك�التعـــارض�بـــ?ن�ضـــرورة�التـــدخل�Pنســـاني�واjبـــادئ�الســـائدة�-ـــي�اjجتمـــع�الـــدوي،�ومGHـــا�مبـــدأ�عـــدم�التـــدخل،�طلـــب�

مــن�لجنــة�القــانون�الــدوي�وضــع�مفهــوم�جديــد�يحقــق��"Javier Perez de Cuellar" "ي?�Nب?Nيــز�ديكــوي;رخــاف"الســيد�

  .ال�}اوج�ب?ن�اjفهوم?ن،�أي�مفهوم�السيادة�وعدم�التدخل

��N?نسـان،�ولكـن�مـاذا�يكـون�مصـÎـاك�حقـوق�G ـى�انإّن�تحريم�التـدخل�جـاء�jنـع�التـدخل�»سـتبدادي�الـذي�قـد�يـؤدي�إ

دسـيته�وشـرعيته،��مـر�الــذي�هـذا�اjبـدأ�إ
ُ
ذا�كانـت�الدولـة�µـي�ذا�Gـا�ال5ـ�4تقـوم�بان Gـاك�حقـوق�شـعG¹ا؟�هنـا�يفقـد�هـذا�اjبـدأ�ق

  )1(.يستوجب�وضع�حد�لتلك�»ن Gاكات،�وهذا��8يتم�إ�8عن�طريق�جواز�التدخل�-ي�الشؤون�الداخلية�للدولة�»ستبدادية

لية�الحماية�-ي�الفرع��ول،�ثـم�تحديـد�موقـف�مجلـس��مـن�-ي�إطار�هذا�اjطلب،�سأتعرض�إى�نشأة�مبدأ�مسؤو 

الدوي�من�هذا�اjبدأ�-ي�الفرع�الثاني،�وبيان�مسؤولية�الحماية�-ي�الواقع�الدوي�-ي�الفرع�الثالث،�ثم�الوقوف�عrى�مدى�

  . فاعلية�هذا�اjبدأ�-ي�الفرع�الرابع

���� ���	�
 ���%�	� ��	�D4% �")% (<*� 

Pغاثــــة�كــــل�مــــن�لقــــد�تطــــور�مبــــدأ�Îــــى�تخفيــــف�معانــــاة�البشــــر�-ــــي�كــــل��حــــوال�نســــانية�الــــذي�يســــتوجب�الســــ·ي�إ

و�مـــر�الـــذي�يســـهل�تطبيـــق�مبـــدأ�Pنســـانية�-ـــي�اjيـــدان،�هـــو�أن�حقـــوق�Pنســـان�ذات�صـــبغة�. تعرضـــت�حقوقـــه�ل;ن Gـــاك

ذا�مــا�تســتند�إليــه�الدولـــة�عاjيــة،�وهــذا�مــا�يجعلهــا�تخـــرج�مــن�اjجــال�اjحفــوظ�للدولـــة�الــذي��8يجــوز�التــدخل�فيــه،�وهـــ

لــة�Îضــفاء�اjشــروعية�عrــى�تــدخلها والحمايــة�Pنســانية�تعËــ�4أن�هنــاك�حقــوق�إنســانية�أساســية�للفــرد�باعتبــاره�. اjتدّخِ

بشـــرا�قبـــل�أن�يكـــون�عضـــوا�-ـــي�اjجتمـــع�السيا^ـــ[�4يجـــب�حماي Gـــا،�وهـــذه�الحمايـــة�Pنســـانية�تســـتند�إـــى�فكـــرة�التضـــامن�

  .ق،�سنبّ?ن�طريقة�تب�4Ëاjجتمع�الدوي�لهذا�اjبدأ�وعناصر�مسؤولية�الحماية-ي�هذا�السيا) P)2نساني،

�A��
 �����%�	� ��	�D��4%	 �	�"��	�  ��%�1%	� �عِلــَن�-ــي�مــؤتمر��لفيــة�:�(���
ُ
الــذي�ُعقــد�-ــي�شــهر�ســبتم�NOمــن�عــام��–أ

ت�مهامهـــا�عrـــى�،�ال5ـــ"C.I.I.S.E"عـــن�إنشـــاء�وتشـــكيل�اللجنـــة�الدوليـــة�اjعنيـــة�بالتـــدخل�وســـيادة�الـــدول��–2000 �4اْنّصـــبَّ

وضـــع�أســـس�التـــدخل�الـــدوي�Pنســـاني،�ومحاولـــة�دعـــم�نقـــاش�عـــالم�4شـــامل�حـــول�الع;قـــة�بـــ?ن�التـــدخل�وســـيادة�الـــدول�

الـــذي�يقـــوم�عrـــى�أســـاس�التوفيـــق�بـــ?ن�واجـــب�اjجتمـــع�الـــدوي�-ـــي�التـــدخل�أمـــام�»ن Gاكـــات�الواســـعة�والخط?ـــNة�للقواعـــد�

،�و-ي�اجتماع�للجمعية�العامة�لçمم�اjتحدة،�وافقت�2005و-ي�سبتم�NOعام�)3(.ل Pنسانية،�وضرورة�اح�Nام�سيادة�الدوّ 

وال5ــ�4نصــت�عل¼Gــا�الفقــرة� الــدول��عضــاء�عrــى�تفاصــيل�مســؤولية�الحمايــة�-ــي�الوثيقــة�الختاميــة�jــؤتمر�القمــة�العــالم4،

  ) 4(.من�هذه�الوثيقة�138
�����
 ���%�	� ��	�D4% ��ى�ث;ثـة�أركـان،�وقـد�تـم�تأكيـدها�-ـي�تقريـر��مـ?ن�العـام�تقوم�مسؤولية�الحماية�عrـ:&��

 :،�واjتمثلة�-ي2009-01-12لçمم�اjتحدة�-ي�

                                                           

  .193مرجع�سابق،�ص�عبد�الفتاح�عبد�الرزاق�محمد،/ د)1(

  .76،77ختال�هاجر،�مرجع�سابق،�ص�)2(

  .20مرجع�سابق،�ص،�حساني�خالد�)3(

  .100لعمامرة�ليندة،�مرجع�سابق،�ص�)4(
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�
 7�����	�" ����� $���% $��������%	� ������%� ��	�D���4% :بـــادة�Pا�مـــن�GÊـــى�الـــدول�مســـؤولية�حمايـــة�شـــعوrيجـــب�ع

بمنــــع�فظــــائع�حقــــوق�Pنســــان،�تقــــع��فــــا8ل�}ام. الجماعيــــة،�وجــــرائم�الحــــرب،�والتطه?ــــ�Nالعرúــــي،�والجــــرائم�ضــــد�Pنســــانية

 .بالدرجة��وى�عrى�عاتق�الدولة،�£ّن�مثل�هذه�اjهام،�متأصلة�-ي�دور�الدولة�باعتبارها�ذات�سيادة

�
�	�"��	��%�1%	� ���� $��% ("&���4%	���	�D4% :�،ي�بشــكل�فــردييتطلــب�مــن��عضــاء�¤خــرين�-ــي�اjجتمــع�الــدو

م�اjتحدة�أو�منظمـات�اjجتمـع�اjـدني،�مسـاعدة�الدولـة�عrـى�حمايـة�مواطن¼Gـا،�وذلـك�-ـي�أومن�خ;ل�اjنظمات�Pقليمية،�أو��م

 .الحا8ت�ال�45تفتقر�ف¼Gا�الدولة�إى�القيادة،�أو�القدرة�عrى�»ستجابة�لçزمات�Pنسانية�للسيطرة�عل¼Gا�بمفردها

'
�	�"	��%�1%	� �� $% "�	���)�1�4����	�D4% :تحدة�»ستجابة�يتطلب�من�الدول��عضاء�jي��مم�ا-

�وذلك� �بالتداب?�Nاjناسبة، �حاسمة �وبطريقة �اjناسب �الوقت �-ي �والرد �ماّسة، �إنسانية �حاجة �عrى �تنطوي £وضاع

�مواطن¼Gا،� �حماية �-ي �الدولة �فشل �حالة �-ي �اjتحدة �ميثاق��مم �من �والثامن �السادس�والسابع �الفصل باستخدام

مل�مجموعة�من�التداب?�Nالدبلوماسية�والقسرية،�كالجزاءات�وإقامة�دعوى�دولية،�فالتدخل�الدوي�-ي�هذه�الحالة�يش

  )1(.و-ي�أق�[��حا8ت�التطّرف،�التدخل�العسكري�G�Îاء��زمة�العنيفة

����	� ���	�
 ���%�	� ��	�D4% $% �	�"	� $%�� G21% 5�%  
�من�خ;ل�قراره�رقم�،�فقد�جاء�وا"مسؤولية�الحماية"بالنسبة�jوقف�مجلس��من�من�مبدأ�

ً
الصادر��1674ضحا

�مـــا�جـــاء�-ـــي�الفقـــرت?ن2006-04-28-ـــي�
ً
مـــن�الوثيقـــة�الختاميـــة�jـــؤتمر�القمـــة�العـــالم138،139��4،�حيـــث�أكـــد�فيـــه�صـــراحة

-ــي�هــذا�الصــدد،�أعلنــت�روســيا�أنــه�مــن�الســابق�£وانــه�اعتمــاد�مبــدأ�مســؤولية�الحمايــة�-ــي�وثــائق�مجلــس�)  2(.2005لعــام�

�أّدى�إى�إضافة�فقرة�إضافية�إى�مشروع�القرار��سا^[4،�تؤكد�عrى�ال�}ام�مجلس��من��من،�وأبدت�اع�
ً
�شديدا

ً
Nاضا

اح�ــNام�»ســتق;ل�السيا^ــ[�4واjســاواة�-ــي�الســيادة�والســ;مة�Pقليميــة�لجميــع�الــدول،�غ?ــ�Nأّن�القــرار�أكــد�بشــكل�واضــح�

بشـــأن�اjســـؤولية�عـــن�حمايـــة��2005قمــة�العـــالم�4لعـــام�مـــن�الوثيقـــة�الختاميـــة�jـــؤتمر�ال�138،139عrــى�أحكـــام�الفقـــرت?ن�

  )3(.السكان�من�Pبادة�الجماعية،�وجرائم�الحرب،�والتطه?�Nالعرúي،�والجرائم�اjرتكبة�ضد�Pنسانية

#	��	� ���	�
 �	�"	�  5��	� �! ���%�	� ��	�D4% 

ة،�وبالتأكيـــد،�فـــإّن�»عتقـــاد�بـــأن�ُتوصـــف�مســـؤولية�الحمايـــة�بأ�Gـــا�نهـــج�جديـــد�لحمايـــة�الســـكان�مـــن�الفظـــائع�الجماعيـــ

وضـــع�حــــد�£عمـــال�Pبــــادة�البشــــرية�والتطه?ـــ�Nالعرúــــي�واســــع�النطـــاق�والخســــائر�الفادحـــة�-ــــي��رواح�هــــو�-ـــي�متنــــاول�البشــــرية،�

 
ً
�مشـــجعا

ً
هـــم�أولئـــك�الـــذين�يـــرون�-ـــي�الفكـــرة�عـــودة�إـــى�ممارســـات�شـــبه�اســـتعمارية��-لهـــذا�اjبـــدأ�-فاjعارضـــون . وســـيكون�أمـــرا

لم�إـى�عـالم�متحضـر�وآخـر�غ?ـ�Nمتحضـر،�واjتفـائلون�يـرون�-ـي�مسـؤولية�الحمايـة�خطـوة�واقعيـة�وأساسـية�باتجـاه�تقسم�العا

�عrـى�نحـو�فعـال�
ً
،�فهذا�اjبدأ�يقـدم�وعـدا

ً
�جديدا إجماع�عمrي،�وطائفة�كب?Nة�تأمل�أن�تكون�مسؤولية�الحماية�-ي�الواقع�ح; 

jمللشعوب�الضعيفة�-ي�العالم،�فهو�يضمن�لهم�بأن�اGم�عندما�تخذلهم�حكوما�G ي�سوف�يتدخل�لحماي  )4(.جتمع�الدو

                                                           

  . 101لعمامرة�ليندة،�مرجع�سابق،�ص) 1(

  .98رجدال�أحمد،�مرجع�سابق،�ص�)2(

  .93،94حباني،�مرجع�سابق،�صليrى�نقو�8الرّ �)3(

خل�العسكري�£غراض�إنسانية،�هل�تعزز�عقيدة�الحماية�مشروعية�استخدام�القوة�£غراض�إنسانية،�مختارات�إيف�ماسينغهام،�التد)4(

  .157،159،�ص2009 جنيف،�876،�العدد�91من�اjجلة�الدولية�للصليب��حمر،�اjجلد�
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إّن�اjِحــك��سا^ــ[j�4ــدى�فاعليــة�هــذا�اjبــدأ�هــو�تجســيده�عrــى�أرض�الواقــع،�ومنــذ�اعتمــاد�مــذهب�مســؤولية�الحمايــة،�

مــدى�نجــح��فــإّن�العــالم�شــهد�عــدة�نزاعــات�داخليــة�ودوليــة،�تعّرضــت�ف¼Gــا�الشــعوب�£بشــع�الجــرائم�ضــد�Pنســانية،�فــإى�أّي 

اjجتمــــع�الــــدوي�-ــــي�تطبيــــق�مبــــدأ�مســــؤولية�الحمايــــة؟�لÑجابــــة�عــــن�هــــذا�التســــاؤل،�تطّرقنــــا�إــــى�أهــــم�ال|}اعــــات�ال5ــــ�4شــــهد�Gا�

 .الساحة�الدولية،�حسب�التسلسل�التاريÒي�لوقوع�هذه��حداث،�وبّينا�موقف�اjجتمع�الدوي�من�هذه�ال|}اعات

���
  ���%�	� ��	�D4%� ����3��	� �%=�	 �	�"��%���% :�4فـالجرائم�الدوليـة�ال5ـ�،
ً
يعاني�اjسلمون�-ي�بورما�كث?Nا

�من�تسلط��غلبية�واضطهادها�لهم�كأقلية،�ثم�ممارسات�النظام�القائم�
ً
مورست�-ي�حقهم�أبلغ�من�أن�توصف،�بداية

ِل�من�التمي?}�العنصري�والفصل�العنصـري  �سلطته�وقوته�-ي�ارتكاب�جرائم�-ي�حق�الُعزَّ
ً
إـى�Pبـادة�الجماعيـة��مستخدما

  )1(.والتهج?�Nالقسري 

�
 �������3��	� �حينمــا�منحـــت�بريطانيـــا�»ســـتق;ل�لبورمـــا،�تــم�»تفـــاق�عrـــى�إعطـــاء��قليـــات�:%2���4% ����%=� ��]���1

»ســتق;ل�عGHــا�بعــد�مــرور�عشــر�ســنوات،�لكــن�النظــام�السيا^ــ[�4لــم��يــِف�بعهــده،�وقــام�باضــطهاد�اjســلم?ن�-ــي�اjنطقــة�

  :،�قسم�اjواطن?ن�إى1982اطن?ن،�بل�إن�قانون�الجنسية�الصادر�عام�وسلب�حقوقهم�كمو 

  .الكارنون،�والشائيون،�والباهييون،�الصينيون،�الكامنيون : مواطن?ن�من�الدرجة��وى�وهم�-1

  .مواطن?ن�من�الدرجة�الثانية�وهم�خليط�من�أجناس�الدرجة��وى�-2

  )2(.يث�ُصنفوا�عrى�أ�Gم�أجانب�دخلوا�بورما�8جئ?ن�وصاروا�ب;�هويةمواطن?ن�من�الدرجة�الثالثة�وهم�اjسلمون،�ح�-3

�
 �����3��	� �لـم�يسـلم�الـذين�فـّروا�مـن�الحملـة�العسـكرية�البورميـة��خ?ـNة�مـن�: �	� 76��1	%2�4% "�. �)@��%

ج
ُ
OـNوا�إّمـا�عrــى�التطه?ـ�Nالعرúـي�فقـط،�بـل�هنـاك�الروهينغــا�الـذين�فـّروا�مـن�حمـ;ت�القمـع�الحكوميــة�السـابقة،�والـذين�أ

مغــــادرة�منــــازلهم�وســــط�عمليــــات�القتــــل�و»عتــــداءات��خــــرى�وتــــدم?�Nممتلكــــا�Gم،�أو�اضــــطروا�إــــى�تــــرك�بيــــو�Gم�وبلــــدهم�

لتجنــــب�»ضــــطهاد،�وال Gديــــدات�عــــن�طريــــق�»عتــــداءات�الجســــدية،�وتــــدم?�Nمنــــازلهم،�وغ?Nهــــا�مــــن�»ن Gاكــــات�الجســــيمة�

 )3(.لحقوق�Pنسان�ال�45ُترتكب�ضدهم

عrــى�هــذا،�تــرفض�حكومــة�بورمــا�ال5ــGå�4ــيمن�عل¼Gــا�البوذيــون�»ع�ــNاف�بالروهينغــا�كمجموعــة�عرقيــة،�وقــد�عــ;وة�

كمــا�قــام�الجنــود��،ا�Gمـت��مــم�اjتحــدة�القـوات�العســكرية�البورميــة�بشـن�حملــة��تطه?ــ�Nعرúـي�ضــد�الروهينغــا�اjسـلم?ن

فـّر�،�فلقـد�ن�وإحـراق�قـراهم�ال5ـ�4تعرضـت�للهـدمالبورميون�وعصابات�من�البوذي?ن�بقتل�واغتصاب�العديد�مـن��اjـدني?

أك�NÞمن�نصف�مليون�من�الروهينغا�من�مناطق�إقام Gم�وعNOَوا�إى�بنغ;ديش�اjجاورة،كما�منع�الجيش�البورمي�الـذي�

Gِـــــم�بتطبيـــــق�سياســـــة� ولقـــــد�رفـــــض�دخـــــول�لجنـــــة�تق�ـــــ[�4)  4(دخـــــول�جهـــــات�مســـــتقلة�إـــــى�اjنطقـــــة،" �رض�اjحروقـــــة�" ا�ُّ

  .حسب�ما�ورد�-ي�بعض�وسائل�Pع;م" ماينمار"ابعة�jنظمة��مم�اjتحدة�إى�التالحقائق�

                                                           

،�جامعــــــة�الــــــوادي،�11ســــــية،�العـــــددجرمـــــون�محمــــــد�الطــــــاهر،�»ســـــتعجال�الــــــدوي�-ــــــي�حالـــــة��زمــــــات،�مجلــــــة�العلـــــوم�القانونيــــــة�والسيا�)1(

  .86،�ص2015الجزائر

،�1،�جامعـــة�باتنـــة�08زغـــدار�عبـــد�الحـــق،�شـــم;ل�وليـــد،�إشـــكالية�بنـــاء�النظـــام�السيا^ـــ[�4-ـــي�بورمـــا،�اjجلـــة�الجزائريـــة�لçمـــن�والتنميـــة،�العـــدد�/ د)2(

  .209،210ص،2016الجزائر

  ،https://bit.ly/3gjbXNs: من�اjوقع�Pلك�Nوني،�ا�-ي�بورمامبادئ�لحماية�ال;جئ?ن�والنازح?ن�بسبب�أزمة�الروهينغعشرة�)3(

  .2018-10- 27: تاريخ�Pط;ع

  ،  Xs1cjmhttps://bit.ly/2: من�اjوقع�Pلك�Nوني،��مم�اjتحدة،�بورما�فشلت�-ي�حماية�الروهينغا�من�الفظائع)4(

  .2018-10- 27: تاريخ�Pط;ع
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'
���%���% �	�" �! ���%�	� ��	�D4% B�)�� �*!:بـدأ�-ـي�jـى�فشـل�تطبيـق�هـذا�اهنـاك�سـببان�رئيسـيان�أّديـا�إ

  :بورما،�وهما

1
 ������3��	� �%2��4% �����%�	 ����و8ن�كب?ــNان�-ــي��مــم�لقــد�اعتOــ�Nمســؤ : &��"7 �!���< �@�%��� (��%��� (�	�=�%��

اjتحـــدة�أن�الحكومـــة�البورميـــة�لـــم�تحـــِم�الروهينغـــا�مـــن�التعـــرض�للفظـــائع،�وفشـــلت�بالتـــاي�-ـــي�الوفـــاء�بـــال�}ام�منصـــوص�

عليـــه�-ــــي�القـــانون�الــــدوي،�وطالبـــا�بــــالتحقيق�-ـــي�جــــرائم�إبـــادة�وجــــرائم�حـــرب�وجــــرائم�ضـــد�Pنســــانية�ال5ـــ�4ارتكبــــت�بحــــق�

قال�مستشـار��مـ?ن�العـام�الخـاص�اjعËـ�4بمنـع�Pبـادة�الجماعيـة،�ومسـاعد��مـ?ن�العـام��قلية�اjسلمة�-ـي�هـذا�البلـد،و 

�لحقــوق�Pنســان�-ــي�بيــان�مشــ�Nك�أنــه�عrــى�الــرغم�مــن�التحــذيرات�ال5ــ�4وجهناهــا�نحــن،�ووجههــا�مســؤولون�آخــرون،�فــإّن 

مسـؤولي Gا��وـى�-ـي�حمايـة�السـكان�الحكومة�البورمية�فشـلت�-ـي�الوفـاء�بال�}اما�Gـا�بموجـب�القـانون�الـدوي،�و-ـي�تحّمـل�

  )1(.الروهينغا�من�الفظائع

2
 ("�����%	� 7���%�� ����%-�% G&����:�:ا�ال5ـــ�4تتبعهـــا�-ـــي�لقـــدG اتيجيNانتقـــد�إســـ��
ً
أخفت�منظمـــة��مـــم�اjتحـــدة�تقريـــرا

 
ّ
rـى��مـم�ر�مـن�سـوء�تخطيطهـا�-ـي�التعامـل�مـع�أزمـة�الروهينغـا�القائمـة،�كمـا�بـّ?ن�التقريـر�أنـه�يجـب�عميانمار،�والـذي�حـذ

اjتحــدة�تبËــ�4مخططــات�طارئــة�وجديــة��فــورا،�وأن�اjنظمــة�فشــلت�-ــي�القيــام�بــذلك،�حيــث�تــم�شــن�حملــة�تطه?ــ�Nعرúــي�

أدت�إـى�مقتــل�اjئــات�وهــروب�أكÞــ�Nمــن�نصــف�مليــون�مسـلم�روهينèــي�إــى�بــنغ;ديش�خــ;ل�أســابيع�قليلــة،�والــذي�أخفــى�

قة��مم�اjتحدة�اjسؤولة��عrى   )2(.-ي�اjنظمة�-ي�ميانمار،�وال�45تم�ا�Gامها�بإخفاء�محتويات�التقرير�التقرير�هو�ُمنّسِ

أمــا�موقــف�مجلــس��مــن�التــابع�لçمــم�اjتحــدة�حــول�أزمــة�الروهينغــا،�فعrــى�الــرغم�مــن�علمــه�بعمليــات�حــرق�قــرى�

ذلــك�مــن�نــزوح��بأكملهـا،�والقتــل�العشــوائي�للرجــال�والنســاء�و�طفــال�والرضــع،�وعمليــات�التطه?ــ�Nالعرúــي�ومــا�ترتــب�عrــى

مئــــات�¤8ف�مــــن�مســــلم�4الروهينغــــا�اليائســــ?ن،�فإّنــــه�فشــــل�ح5ــــ��-ــــي�فــــرض�حظــــر�شــــامل�لçســــلحة�عrــــى�نظــــام�ميانمــــار�

وذلـــك�jــــا�تحظـــى�بـــه�هــــذه�الدولـــة�مــــن�حمايـــة�دولـــة�الصــــ?ن�ال5ـــ�4تمتلــــك�حـــق�الـــنقض،�وتحظــــى�أيضـــا�بحمايــــة�) 3(اjجـــرم،

ات�اقتصــادية�-ــي�العديــد�مــن�اjجــا8ت،�وµــي�الدولــة��كÞــ�Nاســتعما�8الو8يــات�اjتحــدة��مريكيــة،�وال5ــ�4تربطهــا�GÊــا�ع;قــ

  .لحق�النقض�ضد�القضايا�اjص?Nية�للشعوب�اjستضعفة

ولقــد�أدان�مجلــس�حقــوق�Pنســان�»ن Gاكــات�الجســيمة�لحقــوق�Pنســان�ال5ــ�4ُترتكــب�ضــد�كــل�اjــواطن?ن�بمــا�-ــي�

ميانمــار�إــى�ضــمان�حمايــة�حقــوق�Pنســان�لجميــع��شــخاص،�ذلــك�الروهينغــا�اjســلم?ن�-ــي�و8يــة�راخــ?ن،�ودعــا�حكومــة�

دين�مـــن�وطـــGHم،�وحّ(Gـــا�عrـــى�مـــنح�حقـــوق�اjواطنـــة�الكاملـــة� شـــرَّ
ُ
jـــى�ضـــمان�عـــودة�جميـــع�ال;جئـــ?ن�واكمـــا�دعـــا�الحكومـــة�إ

  )4(.للروهينغا�اjسلم?ن�-ي�و8ية�راخ?ن،�واتخاذ�التداب?�Nال;زمة�للتصدي�8نتشار�التمي?}�والتحّ?}�ضدهم

�������
 �����%�	� ��	�D��4% ������]) ����)�	 ���! �لقــد�اتفقــت�معظــم�¤راء�عrــى�أن�النظــام�اللي¿ــ�4: �	���"/� �	��"�	

الســـابق�قـــد�فشـــل�-ـــي�إدارة��زمـــة�الداخليــــة،�خاصــــة�وأن�اســـتمرار�ســـقوط�ضـــحايا�مـــن�اjـــدني?ن�شـــرق�الـــب;د�وغرGÊـــا،�فـــتح�

�للتحـرك�مــن�خـ
ً
ـري�اjـدعوم�خليجيـا

َ
;ل�جامعـة�الـدول�العربيـة،�و-ـي�هـذا�الصـدد،�أصـدرت�القـرار�الباب�أمام�الجانـب�الَقط

                                                           

  .نفس�اjرجع -)1(

: اjوقع�Pلك�Nونيمن�،�فشل��مم�اjتحدة�-ي�حماية�مسلم�4الروهينغا�يعيد��صداء�اjروعة�للمجازر�-ي�صربيا)2(

https://bit.ly/2Zy3vnI  ،ط;عPص.ر.د(،�2018-10-25: تاريخ�.(  

  .نفس�اjرجع)3(

  . 86جرمون�محمد�الطاهر،�مرجع�سابق،�ص�)4(
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،�2011-03-02،�اjــــؤرخ�-ــــي�7298،�والــــذي�أكــــد�عrــــى�مــــا�جـــــاء�فـــــي�القـــــرار�الســـــابق�رقــــم�2011-03-12اjــــؤرخ�-ــــي��7360رقــــم�

رض�حظـــر�حيـــث�طالبـــت�الجامعـــة�العربيـــة�مجلـــس��مـــن�بتحمـــل�مســــؤولياته�لحمايــــة�اjــــدن�الليبيــــة�واتخــــاذ�Pجـــراءات�بفـــ

  )1(.جوي�عrى�حركة�الط?Nان�اjدني�والعسكري�اللي¿4،�وإقامة�مناطق�آمنة

ولكـــــن��)2(بشـــــأن�التـــــدخل�-ـــــي�ليبيـــــا،�1973ُيعتOـــــ�Nمـــــذهب�مســـــؤولية�الحمايـــــة�أساسصـــــدورقرار�مجلـــــس��مـــــن�رقـــــم�

?ن،�اjجتمـــع�الـــدوي�انقســـم�عrـــى�نفســــه�بعـــد�ظهـــور�مخـــاوف�بســـبب�تحريــــف�مشـــروعية�اســـتخدام�القـــوة�لحمايـــة�اjــــدني

�إى�الفصل�السابع�لتNOير�العمليات�العسكرية،�فتجربة�ليبيا�
ً
ي�ـNدد��-مث;�–والتذرع�GÊذه�الحماية�-ي�شن�حملة�استنادا

صـــداها�بشـــكل�مختلـــف�-ـــي�كافـــة�اjنظمـــات�الدوليـــة،�وهـــذا�الحـــدث�قـــد�يعـــزز�أيـــدي�أولئـــك�الفـــاعل?ن�الـــذي�عملـــوا�jـــدة�

أن�التجربــة�الليبيــة�يمكــن�أن�تـؤدي�إــى�خيبــة��مـل�مــع�القطيعــة�لهــذا�غ?ـ�N, طويلـة�عrــى�ترقيــة�مفهـوم�مســؤولية�الحمايــة

اjفهـــوم،�والواقـــع�أثبـــت�بـــأن�حمايـــة�اjـــدني?ن�كانـــت�ذريعـــة�لعمليـــة�التـــدخل،�ولـــم�تعـــد�اjســـألة�بعـــد�ذلـــك�مســـالة�حمايـــة،�

ن�قبل�-ي�الصومال�كما�اختفى�التدخل�Pنساني�م" مسؤولية�الحماية"ولكن�مسألة�تغي?�Nنظام،�واختفى�-ي�ليبيا�مبدأ�

  )3(.،و-ي�دول�عديدة�أخرى 1992عام�

����	��
 ������4 ���! �	�"��	� �/"���	�  ������%�	� ��	�D��4%:أزمـة�إنســانية�-ـي�العــالم�منــذ��NــOأثــار�الصـراع�-ــي�سـوريا�أك

اضــطروا�إـى�تــرك�%) 45(انـد8ع�الحـرب�العاjيــة�الثانيـة،�وتشــ?�Nالتقـارير�إــى�أن�مـا�يقـارب�مــن�نصـف�الســكان�السـوري?ن�

�1.19كــــانوا�قــــد�نزحــــوا�مــــن�منــــازلهم�بزيــــادة�قــــدرها�) مليــــون�شــــخص�5.99(كــــان�إقــــام Gم�اjعتــــاد،�وحــــواي�ثلــــث�الســــكان�م

مليـــــون��2.35مليــــون�شـــــخص،�إضــــافة�إــــى��1.54،�كمــــا�هجـــــر�الــــب;د�2013مليــــون�نــــازح�خـــــ;ل�النصــــف�الثــــاني�مـــــن�عــــام�

ســنوات،�أدت�إــى�ســقوط�¤8ف�مــن��08 هــذه��زمــة�ال5ــ�4يعيشــها�الشــعب�الســوري�تجــاوزت�ح5ــ��اليــوم. شــخص�â8ــئ

  )4(.الضحايا،�كل�هذا�يحدث�أمام�مرأى�اjجتمع�الدوي

،�لكـن�)R2P(ونظرا�للعدد�الكب?�Nللقتrـى�والنـازح?ن�النـاجم�عـن��زمـة�السـورية،�فـإّن�الوضـع�يتطلـب�بشـدة�تطبيـق

ِشــط�لروســيا�والصــ?ن�-ــي�اjجتمــع�الــدوي�لــم�يتفــق�حــول�التــدخل�العســكري�-ــي�حالــة�ســوريا،�وهــذا�بســبب�الحضــو 
ّ
ر�الن

،�وبسـبب�غيـاب�الحمـاس�اjعهـود�لـدى�الو8يـات�اjتحـدة�"BRICS" "بـريكسلا"�مم�اjتحدة،�شـأ�Gا�-ـي�ذلـك�شـأن�دول�

�مريكيــة�واjملكــة�اjتحــدة�إزاء�مثــل�هــذه�اjآ^ــ[4،�فمــا�µــي�حقيقــة�اjعارضــة�الدوليــة�للتــدخل�Pنســاني�-ــي�ســوريا؟�هــل�

مســـــتفادة�مـــــن�التـــــدخل�-ـــــي�ليبيـــــا؟�أم�أن�اjصـــــلحة�الجيوــــــ�سياســـــية�قـــــد�انتصـــــرت�عrـــــى�حســـــاب�يرجـــــع��مـــــر�إـــــى�دروس�

 )5(.ج�لها�-ي�مناسبات�سابقةالضمائر�Pنسانية�ال�45لطاjا�ُروِ 

                                                           

  .83ص،2017،�جامعة�ورقلة،�الجزائر17ددرجب�ضو�اjريض،�عسكرة�ال|}اعات�السياسة�-ي�ليبيا،�مجلة�دفاتر�السياسة�والقانون،�الع/ د�)1(

(2)La doctrine dite de " la responsabilité de protéger  sert de fondement à la résolution 1973 du Conseil de 

sécurité sur l’intervention en Libye.-Réf:Charles Zorgbibe ,Critique de l’intervention en Libye, Revue Politique 

et Parlementaire, 113e année, N° 1061, France 2011 , p175. 

 

-ــي�ظــل�مبــادئ�وأحكــام�القــانون�الــدوي�العــام،�أطروحــة�دكتــوراه،�كليــة�الحقــوق�قــرزان�مصــطفى،�مبــدأ�مســؤولية�الحمايــة�وتطبيقاتــه��)3(

  .415،419،420،�ص2015-2014والعلوم�السياسية،�جامعة�تلمسان�

  .87جرمون�محمد�الطاهر،�مرجع�سابق،�ص�)4(

حة�دكتوراه،�كلية�الحقوق�والعلوم�بوناب�كمال،�التدخل�العسكري�8عتبارات�إنسانية�ب?ن�التNOير��خ;úي�والتوظيف�السيا^[4،�أطرو �)5(

  ).رص.د(،�2016/2017) 1( السياسية،�جامعة�باتنة
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�للعنـف�ويحمـ�4
 
لقد�أظهرت�مواجهة�مجلس��من�للقضية�السورية�استحالة�التوصل�إى�قرار�تـوافقي�يضـع�حـدا

الجسيمة�ال�45يتعرضون�لها،�مما�يتطلب�التصدي�لهذه��زمة�من�طرف�مختلف�أجهـزة��مـم�اjواطن?ن�من�»ن Gاكات�

اjتحــــدة،�كالجمعيــــة�العامــــة�ومجلــــس�حقــــوق�Pنســــان�واjحكمــــة�الجنائيــــة�الدوليــــة،�طاjــــا�أن�مجلــــس��مــــن�قــــد�أصــــبح�

4Ëبالفيتو�الرو^[�4والصي�
ً
  )1(.مشلو8

����)��
 �����%�	� ��	�D��4%� $%���	� �عrــى��2015-03-26هدت�الجمهوريــة�اليمنيــة�اعتــداًء�غاشــما�-ــي�شــ: �	���=�� !��

،�وال5ــــ�4)اjملكــــة�العربيــــة�الســــعودية(القــــوات�واjقــــرات�العســــكرية�واjطــــارات�دون�ســــابق�إنــــذار�مــــن�ِقبــــل�دولــــة�شــــقيقة�

اف�والتقاليـد�تربطها�GÊا�ع;قات�دينية�وأخوية،�واتفاقات�ثنائية�أمنية�واقتصادية،�متجاوزًة�باعتداGéا�السافر�كل��عـر 

بعد�ساعات�من�انط;قها�من�" عاصفة�الحزم"فقد�تم�Pع;ن�عن�العملية�ال�45أطلق�عل¼Gا�اسم��)2(الدينية�والقانونية،

قبل�السف?�Nالسعودي�-ي�واشنطن�الذي�أكـد�عrـى�مشـاركة�تسـع�دول�أخـرى�إـى�جانـب�اjملكـة�العربيـة�السـعودية،�وµـي�

  )3(.البحرين،�قطر،�مصر،��ردن،�السودان،�اjغرب�وباكستانPمارات�العربية�اjتحدة،�الكويت،�

وقــد�أعلنــت�دول�التحــالف�الخليجيــة�-ــي�بيــان�إــى�مجلــس��مــن�الــدوي�أ�Gــا�تتــدخل�مــن�أجــل�صــد�تمــرد�الحــوثي?ن�

و»نقـــ;ب�الـــذي�قادتـــه�اjليشـــيات�الحوثيـــة�عrـــى�الشـــرعية،�وذلـــك�مـــن�أجـــل�إعـــادة�الشـــرعية�إـــى�الـــب;د،�وحمايـــة�الـــيمن�

وهـذا�التـدخل�العســكري�لـدول�التحــالف�العربـي�لــم�). إيــران(شـعبه�مـن�هــذا�العـدوان�اjــدعوم�مـن�طـرف�قــوى�إقليميـة�و 

يكــن�بنــاًء�عrــى�إذن�أو�قــرار�صــادر�عــن�مجلــس��مــن�الــدوي�طبقــا�للفصــل�الســابع�مــن�ميثــاق��مــم�اjتحــدة،�ولكنــه�جــاء�

  )4(.التحالف�العربيبذريعة�استخدام�حق�الدفاع�الشر�ي�عن�النفس�من�ِقبل�دول�

NOى�غايـــة�نـــوفم�،2018ســـّبب�ال|ـــ}اع�اjســـلح�-ـــي�الـــيمن�منـــذ�اند8عـــه�-ـــي�مقتـــل�وإصـــابة�آ8ف�اjـــدني?ن�اليمنيـــ?ن،�فـــإ

�
ً
ِتــل�،�تحــدة�الســـامية�لحقــوق�Pنســـانتقـــارير�مفوضــية��مـــم�اjلووفقــا

ُ
�وُجــرح��6872ق

ً
،�معظمهـــم��10768مـــدنيا

ً
شخصـــا

لقـد�قـام�أطـراف�. أصيبوا�بسـبب�الغـارات�الجويـة�للتحـالف�بقيـادة�السـعودية،�ونـزح�آ8ف��شـخاص�بسـبب�هـذا�ال|ـ}اع

اjساعدات�Pنسانية�الضرورية�ال|}اع�كما�وصفته��مم�اjتحدة�بأك�NOكارثة�إنسانية�-ي�العالم�من�خ;ل�إعاقة�تسليم�

  )5(.بشكل�غ?�Nقانوني

وإذا�مــا�تســاءلنا�عــن�مســؤولية�حمايــة�اليمنيــ?ن،�نقــول�إّن�اjجتمــع�الــدوي�لــم�يحــّرِك�ســاكنا�-ــي�هــذه�اjأســاة،�وبالتــاي��

 NOي�بقي�ِح�عrى�ورقفشل�تكريس�الحماية�الدولية�£ّن�الواقع�أثبت�أّن�مبدأ�مسؤولية�الحماية�من�طرف�اjجتمع�الدو
ً
  . ا

 )��	� ���	�
 ���%�	� ��	�D4% �")% ��2&�! +"%  
� عدُّ

ُ
�عrـى�زوال�وشـيك�ات

ً
،�و�زمـة�السـورية�µـي�إعـ;ن�عـن��Gاي Gـا،�-ـي�R2Pللتجربة�الليبية�بالنسبة�للبعض�مؤشـرا

ســلوك�الــدول�،�وإّنمــا�لــم�تعــد�فّعالــة�بســبب�R2Pبــأّن��مــر��8يتعلــق�بGHايــة�" BellamyAlex" أ8كــس�بي;مــي"حــ?ن�يــرى 

" ريشـارد�فالـك"وقد�سبق�jقّرر��مم�اjتحدة�-ي��را�[�4الفلسطينية�. اjخاِلف�ل;ل�}امات�ال�45يفرضها�القانون�الدوي

"Richard Falk" ى�أن�ظروف�البـؤس�ال5ـ�4يعيشـها�سـكان�غـزة�منـذ�عـام��لتطبيـق�1967أْن�أشار�إ
ً
حـة ِ

ّ
�ُمل

ً
،�تمثـل�قضـية

                                                           

  .151ص،2017،�العراق01العدد�01،�اjجلدإبراهيم�أحمد�عبد�السامرائي،�مجلس��من�الدوي�والقضية�السورية،�مجلة�جامعة�ج¼Gان�)1(

،�01ضـــاء�الجنـــائي�الـــدوي،�مجلـــة�العلـــوم�السياســـية�والقـــانون،�اjجلـــدعلـــوي�عrـــي�الشـــار-ي،�التـــدخل�العســـكري�-ـــي�الـــيمن�بم?ـــ}ان�الق/ د�)2(

  .23،�ص2017،�اjركز�الديمقراطي�العربي،�برل?ن،�أjانيا�04العدد

  .565ص،2018الجزائر،32،�العدد02الجزءبومعزة�م�Ë،�التدخل�العسكري�لدول�التحالف�العربي�-ي�اليمن،�حوليات�جامعة�الجزائر،�)3(

  .560،561رجع�سابق،�صبومعزة�م�Ë،�م�)4(

  ).ص.ر.د(،�2019-06-28: تاريخ�»ط;ع،https://bit.ly/3cZ2BEyمن�اjوقع�Pلك�Nوني،��)5(
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ذلــــك،�فســــوف�يظهــــر�مــــرة�أخــــرى�لشــــعوب�العــــالم،�و8ســــيما�-ــــي�الشــــرق��وســــط،�أّن��اســــتجابة�وقائيــــة،�وإذا�لــــم�يحــــدث

  )1(.اjصالح�القومية�للدول�تسمو�عrى�القانون�الدوي�وحقوق�Pنسان،�وهذا�ما�يشهده�الواقع�الدوي

اjتحدة�فاjجتمع�الدوي��8يزال�يتطلع�إى�ترسيخ�مبادئ�مسؤولية�الحماية،�حيث�لم�تقم�الجمعية�العامة�لçمم�

�-ــــي�الــــدورة�الثانيــــة�والســــبع?ن�عــــام�
ّ
بــــالنظر�-ــــي�موضــــوع�اjســــؤولية�عــــن�الحمايــــة�كجــــزء�مــــن�جــــدول�أعمالهــــا�الرســــم�4إ8

،�ورحّبت�مجموعة�كب?Nة�من�الدول��عضاء�-ي�هذه�الدورة�بـإدراج�اjسـؤولية�عـن�الحمايـة�كبنـد�دائـم�-ـي�جـدول�2018

�مGHا�بأن�اjناقشة�الرسـمية�تتـيح�الوقـت�لتـدخ;ت�الـدول��عضـاء��عمال�الرسم�4للجمعية�العامة�ودعت�إليه�تسلي
ً
ما

مثلمـا�تتــيح�للــدول�أن�تســجل�آراءهـا�بشــأن�اjســؤولية�عــن�الحمايــة؛�كمـا�تشــجع�أيضــا�إجــراء�حـوار�بنــاء�يرمــي�إــى�تحديــد�

 )2(.العالم4اjزيد�من��سس�اjش�Nكة�بشأن�اjسؤولية�عن�الحماية�عrى�النحو�اjب?ن�-ي�نتائج�مؤتمر�القمة�

 ا�بحـث�الثــاني

 التدخل�العسكري�لنشر�الديمقراطية�
لقــد�أدى�ان Gــاء�الحــرب�البــاردة،�وزوال�الحكومــات�الشــيوعية�إــى�»عتقــاد�لــدى�جانــب�مــن�فقهــاء�القــانون�الـــّدوي�

�ولــدى�مجموعــة�مــن�الــّدول�بنشــوء�حــق�جديــد�هــو�حــق�الشــعوب�-ــي�الحكــم�الــديمقراطي،�وربمــا�نشــوء�حــق�آخــر،�يبــيح

 )3(.للدول�استخدام�القّوة�jساعدة�شعب�ما�للتمتع�GÊذا�الحق

�للسـلم�و�مــن�الـدولي?ن؟�هــل�
ً
�للــدول��خـرى،�أو��Gديــدا

ً
��Gديـدا فهـل�نظــام�الحكـم�»ســتبدادي�الـذي�Gåــدد�شـعبه،�ُيعــدُّ

�عrــى�أمــره؟�لقــد�مــنح
ً
�مغلوبــا

ً
القــانون�الــدوي��يمكــن�التــدخل�عrــى�فــرض�عــدم�قــدرة�الشــعب�عrــى�إحــداث�التغي?ــ�Nلكونــه�شــعبا

�بموجـــب�
ً
�دوليـــا

ً
�ال�}امـــا �الشـــعوب�اjغلـــوب�عrـــى�أمرهـــا�حـــق�تقريـــر�مصـــ?Nها�الـــذي�ُيعـــدُّ

ً
اjعاصـــر�وميثـــاق��مـــم�اjتحـــدة�تحديـــدا

  )4(.من�اjيثاق،�وأحد�اjقاصد��ساسية�لçمم�اjتحدة،�وُيعت�NOهذا�الحق�قاعدة�آمرة�-ي�القانون�الدوي�العام�1/2اjادة

ا�-ـــي�إطـــار�هـــذا�اjبحـــث�حـــول�مفهـــوم�الديمقراطيـــة�-ـــي�اjطلـــب��ول،�ثـــم�أتطـــرق�إـــى�مســـألة�التـــدخل�تتمحـــور�دراســـتن

  .العسكري�الدوي�بذريعة�نشر�الديمقراطية�-ي�اjطلب�الثاني،�وتبيان�مدى�مشروعية�هذا�التدخل�-ي�اjطلب�الذي�يليه

  

  

  

  

  

  

                                                           

  ).رص.د(بوناب�كمال،�مرجع�سابق،�)1(

  .04ص،�2018- 08-20،�اjؤرخ�-ي�A/73/192:انظر�وثيقة�الجمعية�العامة�لçمم�اjتحدة�رقم�)2(

[�،�مرجع�سابق،�ص/ د)3(   .57محمد�خليل�اĵو

 .155عبد�العزيز�رمضان�عrي�الخطابي،�مرجع�سابق،�ص/ د) 4(
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  ا�طلـب�mول 

  مفهوم�الديمقراطية�
�بالدولة�والنظريات�السياسية،�ولهذا�اjفهوم�معاي?j��Nفهوم�الديمقراطية�تاريخ

ً
�وثيقا

ً
قديم،�ف�4áترتبط�ارتباطا

وعrى�الرغم�من�اخت;ف�معاني�الديمقراطية�وتطبيقها�. اختلفت�عrى�مدى�تطورها�وحسب�اjجتمعات�ال�45سادت�ف¼Gا

اول�-ي�الفرع��ول�الجذور�التاريخية�وÎثراء�هذا�اjطلب،�نتن) 1(.عrى�مختلف�العصور،�إ�8أن�للمفهوم�د8لة�سياسية

للديمقراطية،�و-ي�الفرع�الثاني�تحديد�اjقصود�بالديمقراطية،�ثم�تحديد�مفهوم�الديمقراطية�من�وجهة�نظر�الفقه�

  .Pس;مي�والفقه�الدوي�-ي�الفرع�الثالث

���� ���	�
 �����:%�"2	 ��/����	� ��]1	�  
واقــع،�£�Gــا�تختلــف�بــاخت;ف�طبيعــة�اjجتمعــات�وPيــديولوجيات�مــن�الديمقراطيــة�مفهــوم�يصــعب�تحقيقــه�-ــي�ال

وسنب?ن�-ي�هذا�الفرع�نشأة�الديمقراطية�-ي�اjجتمعات�القديمة،�ثم�نب?ن�مكانة�الديمقراطية�-ي�. حقبة�زمنية�إى�أخرى 

 .العصر�الحديث�والف�Nة�اjعاصرة�بعد�التطور�اjلحوظ�-ي�الفكر�السيا^[�4للمجتمع�الدوي

���
 	� �! �����:%�"	���كانـت�للديمقراطيـة�-ـي�الشـرق�القـديم�مكانـة�كب?ـNة�لـدى�فئتـ?ن�مـن�النـاس،�همـا�: �	:�"�7 �

أصــحاب�الفكــر�مــن�الف;ســفة�وغ?ــNهم،�وأصــحاب�الطبقــة�الNOجوازيــة�الــذين�حملــوا�لواءهــا،�وطــالبوا�بتطبيقهــا،�ففــي�الصــ?ن�

مصدر�السلطة،�مع�اع�Nافه�بمبـدأ�الحـق�Pلáـ�4لçبـاطرة،�فقـد�بسيادة��مة�واعتبارها�" Confucius" "كونفوشيوس"نادى�

قـــَرن�اســــتمرارهم�-ـــي�الســــلطة�برضـــا�الشــــعب،�وحـــّرم�علــــ¼Gم�»ســـتبداد،�وأجــــاز�للشـــعب�أن�ُيشــــِهر�الســـ;ح�-ــــي�وجـــوههم�ويثــــور�

ختيــار�،�أن�سـلطة�PمNOاطـور�ُتمـارس�بموجـب�تفـويض�مـن�الشـعب،�وللشـعب�حـق�ا"Matius" "مـاتيوس"وكـذلك�رأى�. علـ¼Gم

ه�إذا�لِزم��مر
ُ
ه�-ي�»ستمرار�-ي�السلطة�إذا�فقد�تلك�الثقة،�وُيباح�قتل   )2(.خليفة�له،�ويفقد�PمNOاطور�حقَّ

�����
 ������	� "��	� �ظهر�مصطلح�الديمقراطية�-ي�القرن�الخـامس�قبـل�اjـي;د�-ـي�كتـاب�تـاريخ�  :�	"�%:����� !

م،�عنــــدما�ذكــــر�عبــــارة�رجــــل�الدولــــة�-ــــي�.ق�Thucydide" 460-400" "يديدثوســــ"للمــــؤرخ�اليونــــاني�" البليبون?}يــــة"الحــــرب�

،�كما�ظهر�مصطلح�الديمقراطية�-ي�كتابات�كل�من�"إّن�أثينا�µي�نموذج�الديمقراطية"،�"Périclès" "ب?Nيكليس"أثينا�وهو

الديمقراطيــة�،�ومــن�بعــد�هــذا��خ?ــN،�توقــف�اســتخدام�لفــظ�"Platon" "أف;طــون "و�"Socrate" "ســقراط"الفيلســوف?ن�

jــدة�ألفــي�عــام،�وانشــغل�علمــاء�السياســة�بدراســة�النظــام�اjلكــي�والنظــام�»رســتقراطي،�وإن�ذكــروا�الديمقراطيــة،�فلــم�

  )3(.يذكروها�إ�8كنظام�حكم

�لفلســــف Gم�ونظــــر�Gم�إــــى�ســــعادة�Pنســــان،�فلــــم�يكــــن�همهــــم�
ً
يبــــدوا�أن�التفك?ــــ�Nالسيا^ــــ[�4-ــــي�اليونــــان،�كــــان�مواكبــــا

لكــن�كــان�همهــم�البحــث�عــن�أفضــل�الســبل�jمارســة�الحكــم،�وÎقامــة�الع;قــة�بــ?ن�الســلطة�والشــعب،�تعريــف�الدولــة،�و 

�-ــي�"الدولــة"وهـذا�مـا�يسـتلزم�تشـكيل�أفضــل�دسـتور�للـب;د،�فمـا�أن�ُيعَجبــوا�بموقـع�لبنـاء�مـدين Gم�
ً
،�ح5ـ��ُيحِضـروا�خب?ـNا

  )4(.إنشاء�الدسات?N،�ليضع�لهم�دستورا�ينظم�أحوال�تلك�اjدينة

                                                           

،�02شــتيوي�عبــد�مطــر،�الديمقراطيــة�بــ?ن�اjفهــوم?ن�الغربــي�وPســ;مي،�مجلــة�جامعــة�تكريــت�للعلــوم�القانونيــة�والسياســية،�الســنة�/ د) 1(

  .181،�ص2010،�العراق�06العدد�
  .187،صاjرجع�نفس) 2(

  .05،07،�ص2011مراد�وهبة،�رباعية�الديمقراطية،�الدار�اjصرية�السعودية�للطباعة�والنشر�والتوزيع،�القاهرة�/ د) 3(

  .187شتيوي�عبد�مطر،�مرجع�سابق،�ص/ د) 4(



 ذرائع�استخدام�القوّ 
ّ
 تــوري�يخلــف. د                                                     ةوليّ ي�الع�قات�الّد ��حةة�ا�سل

  

           برلين – المانيا/  وا�قتصادية والسياسية ا�ستراتيجية للدراسات العربي مقراطيالدي المركز داراتإص

 Page 151 

  

 

�����	��
 ������"�	� �����	�"	� B�������%	� �إّن�التطـــور�الــذي�شـــهده�اjجتمــع�الــدوي�بعـــد�ان Gــاء�الحـــرب�:�	"�%:�������� !���

العاjيـة�الثانيــة،�واتجاهــه�لفــرض�ال�}امــات�عrــى�الــدول�بضــرورة�اح�ــNام�الحقــوق��ساســية�jواطن¼Gــا،�قــد�أحــدث�ضــغطا�

ة�-ـــي�الســـيادة�وعـــدم�التـــدخل�-ـــي�الشـــؤون�الداخليـــة�عrـــى�اjبـــادئ��ساســـية�للقـــانون�الـــدوي،�وخصوصـــا�مبـــدأي�اjســـاوا

ــف�مــع�اjتطلبــات�الجديــدة�-ــي�الع;قــات�الدوليــة،�وبالنتيجــة،�صــار�هنــاك�خطــاب�سيا^ــ[�4دوــي�يؤكــد�أنــه��8 للــدول�للتكيُّ

�واj;حـظ�أّنـاjواثيق�الدوليـة) 1(شرعية�للحكومات�إ�8شرعية�الديمقراطية،�وبأّن�الديمقراطية�حق�من�حقـوق�Pنسـان،

الحديثـــة�جميعهـــا�نصـــت�عrـــى�مبـــادئ�الحكـــم�الـــديمقراطي،�وســـنب?ن�-ـــي�هـــذا�الســـياق�مـــا�تضـــمنته�أهـــم�اjواثيـــق�العاjيـــة�

  :وPقليمية�فيما�يrي

�
 ��%	��	� B����%	� E�) �  :نتناول�-ي�هذا�العنصر�ما�يrي: �	"�%:����� !
1
 $��4�8� B��:�	 �ي�مصـدر�سـلطة�الحكومـة،�ويعOـ�Nعـن�نـص�Pعـ;ن�عrـى�أن�إرادة�الشـعب�µـ:�8&��$ �	���	%

هــذه�Pرادة�بانتخابــات�نزGåــة�دوريــة،�تجــري�عrــى�أســاس�»ق�ــNاع�الســري،�وعrــى�قــدم�اjســاواة�بــ?ن�الجميــع�أو�حســب�أي�

وأن�يخضـــــع�الفـــــرد�-ـــــي�ممارســـــة�حقوقـــــه�وحرياتـــــه�لتلـــــك�القيـــــود�ال5ـــــ�4يقررهـــــا�) 2(إجـــــراء�مماثـــــل�يضـــــمن�حريـــــة�التصـــــويت،

ف�بحقــــوق�الغ?ــــ�Nوحرياتــــه�واح�Nامهـــا،�وذلــــك�لتحقيــــق�اjقتضـــيات�العادلــــة�للنظــــام�العــــام�القـــانون�فقــــط�لضــــمان�»ع�ـــNا

  )3(.واjصلحة�العامة�و�خ;ق�-ي�مجتمع�ديمقراطي

ن;حظ�أن�جميع�الحقوق�والحريات�ال�45نص�عل¼Gا�Pع;ن�العـالم�4لحقـوق�Pنسـان�يكفلهـا�النظـام�الـديمقراطي،�

  .لديمقراطي�بصفة�صريحة�من�جهة،�وبصفة�ضمنية�من�جهة�أخرى وهذا�يع�4Ëأن�Pع;ن�تب��Ëالنهج�ا

2
 ("��%	� 7%�� �%-�% B���% :ى�أن�rتحدة��8ُيج?}�التدخل�-ي�الشؤون�الداخلية�للدول،�ونص�عjميثاق��مم�ا

م�يـنص�عrـى�كل�دولة�لها�الحق�-ي�تقرير�مص?Nها،�وهذا�يع�4Ëأ�Gا�حرة�-ي�تب�4Ëأي�نظام�أو�إيديولوجية�للحكم،�غ?�Nأنه�ل

وجـــوب�تبËـــ�4الـــنهج�الـــديمقراطي،�ولكـــن�مـــن�خـــ;ل�اســـتقراءنا�لنصـــوص�اjيثـــاق،�يتبـــ?ن�لنـــا�أنـــه�نـــص�عrـــى�بعـــض�حقـــوق�

Pنسان�ومبادئ�الديمقراطية،�ويجدر�بنا�أن�ننوه�بأّن�ربط�الديمقراطية�بحقوق�Pنسان�لم�يظهر�-ي�اjمارسة�الدولية�

�-ي�الف�Nة�اjعاصرة
ّ
  .إ8

�
 ! �����:%�"	���%�258� B����%	� E�) �  :سنب?ن�-ي�هذا�الصدد�ما�تضمنته�اjواثيق�التالية: 
1
  7�����	 $����4�8� B����:�	 �����)����� �����5�����1950 :ـــى�الحقـــوق�والحريـــات��ساســـية�rنصـــت�»تفاقيـــة�ع

ِشر�
ُ
�إـى�نظـام�لÑنسان�وال�45يكفلها�النظام�الديمقراطي،�وهذا�ما�نستشفه�من�نصوص�»تفاقية،�غ?�Nأ�Gا�لم�ت

ً
صراحة

  )4(.الحكم�الديمقراطي،�ولكن�نصت�عrى�حق�تمتع�Pنسان��وروبي�بحقوقه�وحرياته�-ي�مجتمع�ديمقراطي

2
  7�����	 $����4�8� B����:�	 �����@��%�� �����5�����1969 :ـــى�أنـــهrيتمتـــع�كـــل�مـــواطن�بـــالحقوق�والحريـــات��نصـــت�ع

 :التالية

                                                           

  .11الشيباني�منصور�أبو�همود،�مرجع�سابق،�ص/ د�)1(

  .1948نسان�لعام�من�Pع;ن�العالم�4لحقوق�21/3�Pانظر�اjادة��)2(

  .من�نفس�Pع;ن�29/2انظر�اjادة��)3(

  .1950من�»تفاقية��وروبية�لحقوق�Pنسان�لعام��09انظر�اjادة��)4(
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 .و�بواسطة�ممثل?ن�ُيختارون�بحريةاjشاركة�-ي�إدارة�الشئون�العامة�إما�مباشرة�أ�- 

�با8ق�Nاع�العام�وعrى�قدم�اjساوا�- 
ً
ة�ب?ن�الناخب?ن�وبالتصويت�َينتخب�وُينتخب�-ي�انتخابات�نزGåة�تجرى�دوريا

  .وتضمن�التعب?�Nالحر�عن�إرادة�الناخب?نالسري،

ــــد�الوظــــائف�العامــــة�-ــــي�بلــــده�-
ُّ
فهــــذه�»تفاقيــــة�كســــابقا�Gا،�نصــــت�عrــــى� )1(.ُتتــــاح�لــــه�عrــــى�قــــدم�اjســــاواة�مــــع�الجميــــع�فرصــــة�تقل

  .بعض�مبادئ�الحكم�الديمقراطي،�ولم�تنص�صراحة�عrى�تب�4Ëنظام�الحكم�الديمقراطي

3
  7�����	 ������*	�� $����4�8� B����:�	 ����:��!8� B������%	�1981 :نســـان�Pفريقـــي�لحقـــوق�Pيثـــاق�jلـــم�يـــنص�ا

نهج�الـــديمقراطي�ضــمنيا�مــن�خــ;ل�اســتقراء�مـــواد�صــراحة�عrــى�تبËــ�4الحكــم�الــديمقراطي،�ولكـــن�نستشــف�أنــه�يتبËــ��الــ

اjيثـــاق،�وعrـــى�ســـبيل�اjثـــال،�نـــص�عrـــى�أن�لكـــل�اjـــواطن?ن�الحـــق�-ـــي�اjشـــاركة�بحريـــة�-ـــي�إدارة�الشـــؤون�العامـــة�لبلـــدهم،�

  )2(.سواء�مباشرة�أو�عن�طريق�ممثل?ن�يتم�اختيارهم�بحرية،�وذلك�طبقا�£حكام�القانون 

4
 ���	 ��4�4�� B�:�	� B���% 7��	 �نص�هذا�اjيثاق�عrى�أن�»تحاد�يتأسس�عrى�القيم�: �2000" �����(

  )3(.العامة�ال�8�45تتجزأ�للكرامة�Pنسانية�والحرية�واjساواة�والتضامن،�عrى�أساس�مبادئ�الديمقراطية�وسلطان�القانون 

5
  7�����	 ����:��!8� "�������	 �د�Pفريقــي�عrـــى�عـــدة�نـــص�القــانون�التأسي½ـــ[�4لÑتحـــا: �2000	� $������:	����4�4<

أهـــداف�ومبـــادئ،�مــــن�بيGHـــا�العمــــل�عrـــى�تشــــجيع�اح�ـــNام�حقـــوق�Pنســــان�وحرياتـــه��ساســــية�وتشـــجيع�التعــــاون�-ـــي�هــــذا�

" نيبــاد"كمــا�يؤكــد�إعــ;ن��)4(اjجــال،�وتعزيــز�مبــادئ�الديمقراطيــة�واjشــاركة�الشــعبية�والحكــم�الرشــيد�وســيادة�القــانون،

"NEPAD"ـوض�بالديمقراطيـة�،�أّن�تحقيق�أهداف�التنميةGHكة�للNيستلزم�أن�يتحمل�القادة��فارقة�مسؤولية�مشـ��،

  )5(.وحقوق�Pنسان،�وحماي Gا�-ي�ب;دهم�ومناطقهم،�وذلك�بإيجاد�مقاييس�واضحة�للمحاسبة�والشفافية�-ي�الحكم

6
  7��	 $�4�8� B�:�	 �)��	� B���%	�2004 :من�إيمان��مة�العربية��
ً
بكرامة�Pنسان�نص�عrى�أنه�انط;قا

الذي�أعزه�هللا�منذ�بدء�الخليقة،�وبأن�الوطن�العربي�مهد�الديانات�وموطن�الحضارات�ذات�القيم�Pنسانية�السامية�

�للدين� �الخالدة �للمبادئ �وذلك�تحقيقا �واjساواة، �والعدل �الحرية �أسس�من �عrى �كريمة �حياة �-ي �أكدت�حقه ال45

�إطا�)P)6س;مي�الحنيف، �Gåدف�-ي �الحضاري�اjش�Nك�لهذه�فإّنه �با8نتماء �للدول�العربية�والشعور �الوطنية ر�الهوية

  :مGHا) 7(الدول�إى�ضمان�حقوق�عديدة�للمواطن،

 .حرية�اjمارسة�السياسية�-

 .اjشاركة�-ي�إدارة�الشؤون�العامة�إما�مباشرة�أو�بواسطة�ممثل?ن�ُيختارون�بحرية�-

                                                           

  .1969من�»تفاقية��مريكية�لحقوق�Pنسان�لعام��23/1انظر�اjادة��)1(

  .1981 اjيثاق�Pفريقي�لحقوق�Pنسان�والشعوب�لعاممن��13انظر�اjادة��)2(

  .2000من�ديباجة�ميثاق�الحقوق��ساسية�ل;تحاد��وروبي�لعام��04الفقرة��انظر ) 3(

  .2000من�القانون�التأسي½[�4ل;تحاد�Pفريقي�لعام��04من�اjادة�)  م(والفقرة��03من�اjادة�) ز(من�الديباجة،�الفقرة��7الفقرة�انظر ) 4(

  .295،�ص2010ع،�ترجمة�عبد�الوهاب�علوب،�الهيئة�العامة�لشؤون�اjطابع��م?Nية،�القاهرة�فرانسيس،�إفريقيا�السلم�وال|}ا. ديفيد�ج�)5(

  .2004اjيثاق�العربي�لحقوق�Pنسان�لعام�من�ديباجة��01انظر�الفقرة��)6(

  .اjيثاقمن�نفس��1/1اjادة��انظر ) 7(
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حرة�ونزGåة�وعrى�قدم�اjساواة�ب?ن�جميع�اjواطن?ن،�بحيث�تضمن�التعب?��Nترشيح�نفسه�أو�اختيار�من�يمثله�بطريقة�-

  )1(.الحر�عن�إرادة�اjواطن

من�خ;ل�نصوص�اjيثاق�العربي�لحقوق�Pنسان�ن;حظ�بأنه�تب��Ëضمنيا�مبادئ�الحكم�الديمقراطي،�دون�أن�

4Ëى�تبrالدول�العربية�تنص�ع�N?ا�السياسية،��يذكر�ذلك�صراحة،�ولكن�-ي�الواقع�كل�دساتGالنهج�الديمقراطي�-ي�حيا�

  .وإن�كانت��8تمارسها�-ي�الواقع�العمrي

����	� ���	�
 �����:%�"	�) "��:%	�   

تــرتبط�الديمقراطيــة�الليNOاليــة�بشــكل�وثيــق�بإديولوجيــة�حقــوق�Pنســان،�لــذلك�نجــد�اjجتمــع�الــدوي�يتطلــع�لنشــر�

بـادئ�الديمقراطيـة�كفيلـة�بضـمان�اسـتتباب��مـن�والسـلم�وتحقيـق�قيم�الديمقراطية�عrى�أوسع�نطـاق،�£نـه�يـرى�بـأن�م

  العدالة�»جتماعية،�فماذا�تع�4Ëالديمقراطية؟�

���
 ������:%�"	� حـول�سـيادة�الشـعب،�وأن��مــة��-كمبـدأ�وكنظـام�أسا^ـ[�4–تتمحـور�فكــرة�الديمقراطيـة�: �����

�4الــذي�يعËــ�4»ع�ــNاف�لجميــع�أفــراد��مــة�بحــق�مصــدر�الســلطات،�ولــذلك�فáــ�4تقــف�-ــي�مــدلولها�عنــد�الجانــب�السيا^ــ[

ومهمـــا�يكـــن�صـــدق�مـــا�يؤكـــده�التـــاريخ�القـــديم�مـــن�أن�ف;ســـفة�Pغريـــق�كـــانوا�أول�مـــن�عـــرف�فكـــرة�. اjشـــاركة�-ـــي�الســـلطة

�5ــــ4ون�الطبي·ــــي�والعقــــد�»جتمــــا�ي�الالديمقراطيــــة،�فالثابــــت�أّن�الديمقراطيــــة�الحديثــــة،�إنمــــا�ترجــــع�إــــى�نظريــــات�القــــان

 )2(.18لوا�17لالقرن?ن�ا�سادت�-ي

ومصـطلح�الديمقراطيـة�كلمــة�8تينيـة�تتـألف�مــن�مقطعـ?ن،�تعËـ�4حكــم�الشـعب،�وµـي�أســلوب�Pنسـان�اjطلـق�-ــي��

»ختيــار،�فديمقراطيــة�الحكــم�تعËــ�4اختيــار�شــكل�الحكــم،�وديمقراطيــة�8نتخــاب�اjمثلــ?ن�-ــي�الرئاســة�و-ــي�الjNOــان،�أو�-ــي�

الديمقراطية�أسلوب�ل;ختيـار�اjطلـق،�إذن�فáـ�4خيـار��كNÞيـة،�وبالتـاي�فالديمقراطيـة��الجمعيات�و-ي��حزاب،�وبما�أّن 

 )3(.أسلوب�لسيادة��كNÞية�-ي�كل�مجال

،�فمثل�هـذه�"حكم�الشعب�من�قبل�الشعب�ومن�أجل�الشعب"الديمقراطية�بأ�Gا��"Lincoln" "لينكولن"وُيعّرِف�

الديمقراطيـة،�لكـن�مـا�ُيعـاب�عrـى�هـذا�التعريـف،�أّنـه�ُيِث?ـ�Nمشـاكل�أكÞـ�Nمـن��الصيغة�µي�ال�45تتبادر�إى��ذهان�لدى�ذكـر 

امــه؟�مــا�دام�. الحلــول�ال5ــ�4يقــدمها
ّ
فعــن�أّي�شــعب�يجــري�الحــديث؟�ومــن�اjقصــود�بالشــعب؟�وأّي�ع;قــة�يقيمهــا�مــع�حك

ع�Nَف�به�أنه��8يستطيع�الحكم�بذاته�وبصورة�مباشرة
ُ
j4(.من�ا (  

�أكÞـــ�Nمـــن�مجـــرد�طقـــوس�للتصـــويت�و»نتخابـــات،�بـــل�تعـــدد�¤راء�وحريـــة�وهنـــاك�مـــن�يـــرى�بـــأّن�الديمق عـــدُّ
ُ
راطيـــة،�ت

التعب?ــــ�Nوالنظــــام�السيا^ــــ[�4اjتعــــدد��حــــزاب،�والتنــــافس�السيا^ــــ[�4و»نتخابــــات�التعدديــــة�الحــــرة�والشــــاملة،�والحقــــوق�

ل�الديمقر  ِ
ّ
شك

ُ
  )5(.اطية�ساسية�وحقوق�Pنسان،�وسيادة�القانون،�ومحاسبة�الحكام،�µي�ال�45ت

إّن�الديمقراطيــة�مصــطلح�نســـ¿4،�و�8يمكــن�وضـــع�نمــوذج�موحـــد�لهــا�يـــت;ءم�مــع�جميـــع��زمنــة�و�مـــاكن،�بــل�عrـــى�

العكـــــــس�مـــــــن�ذلـــــــك،�فـــــــإّن�النمـــــــوذج�الـــــــديمقراطي�َيعتمـــــــد�-ـــــــي�تشـــــــكيله�عrـــــــى�عامـــــــل�الزمـــــــان�واjكـــــــان،�ومســـــــتوى�التطـــــــور�

                                                           

  . اjيثاقمن�نفس��1،2،3الفقرات 24اjادة�انظر��)1(

  

  .339،�ص1964مكتبة�القاهرة�،�،�القانون�الدستوري�ومبادئ�النظام�الدستوري�-ي�الجمهورية�العربية�اjتحدةطعيمة�الجرف/د�)2(

  .247عمر�سعد�هللا،�معجم�-ي�القانون�الدوي�اjعاصر،�مرجع�سابق،�ص/ د)3(

  . 27،�ص2004أ8ن�كاييه،�الس;م�والديمقراطية،�معالم�اjسالة،�ورشات�اليونسكو،�باريس�)4(

  .235فرانسيس،�مرجع�سابق،�ص. ديفيد�ج )5(
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يـــة�تفاعليـــة�وليســـت�وصـــفة�جـــاهزة،�فالديمقراطيـــة�»قتصـــادي،�واخـــت;ف�فئـــات�اjجتمـــع،�بمعËـــ��أن�الديمقراطيـــة�عمل

�من�حيث�التطبيق�-رغم�سهولة�استيعاب�مفرداته�-إذن�من�هذا�اjنطلق،�سلوٌك�  )1(.شائٌك،�ومعقدٌّ

" تومـــــاس�هــــــوبز"صـــــفه��و بمـــــا��،-ــــــي�الخطـــــاب�السيا^ـــــ[�4-ـــــي�هـــــذا�العصــــــر" الديمقراطيـــــة"وُيمكـــــن�وصـــــف�مصـــــطلح�

"Tomas Hobs  "خطبـوط"-ـي�كتابـه�� " "leviathan"ي�للدولـة،�أي�" خطبـة�جوفـاء" ،�بأنـه�âـ�4هـذا�الشـكل�النمـوذËتع

وتحكمها�سـلطات،�تتكـون�مـن��،دولة�دستورية�تتعهد�بضمان�سيادة�القانون�وحماية�الحقوق�اjدنية�والحريات�وغ?Nها

ى�نحـو�دوري�بـ?ن�هيئات�تمثيلية�منَتخبة�بأغلبيـة�عدديـة�عOـ�Nانتخابـات�عامـة،�يشـارك�ف¼Gـا�جميـع�اjـواطن?ن،�وتنعقـد�عrـ

َشـــح?ن�واjنظمـــات�اjتنافســــة رَّ
ُ
jغاســــتون�دو�كايفيـــه"ولقـــد�قـــال��)2(.ا""Gaston-de-Caillavet"ــــي�µ�،إّن�الديمقراطيـــة�،

!»سم�الذي�نمنحه�للشعب�-ي�كل�مرة�نحتاج�إليه�ف¼Gا،�أي�أ�Gا�مجرد�ِخداع�للشعوب
)3(  

�����
 ������:%�"	� ����ظـام�الـديمقراطي�وتختلـف�بـاخت;ف�كيفيـة�ممارسـة�تتعـدد�صـور�مباشـرة�السـلطة�-ـي�الن: 

الشعب�للسلطة،�فقد�يتوى�الشعب�ممارسة�السلطة�بنفسه�دون�وساطة�أو�إنابة�أحـد،�وهنـا�نكـون�-ـي�صـورة�أو�حالـة�

الديمقراطية�اjباشرة،�وقد�يتوى�الشعب�ممارسة�السلطة�عن�طريق�انتخاب�نواب�jمارسة�السلطة�نيابة�عنه�باسمه�

هنــــا�نكــــون�-ــــي�صــــورة�مــــا�ُيعــــرف�بالديمقراطيــــة�النيابيـــة،�وقــــد�تــــتم�مباشــــرة�الســــلطة�عــــن�طريــــق�الجمــــع�بــــ?ن�ولحســـابه،�و 

الطــريقت?ن�الســابقت?ن�اjباشــرة�والنيابيــة؛�حيــث�يقــوم�الشــعب�بانتخــاب�مــن�يمثلــه�مــن�النــواب�jباشــرة�شــؤون�الســلطة�

لطة�ال5ـ�4ُيحـددها�الدسـتور،�وهنـا�نكـون�مع�احتفاظ�هذا�الشعب�بحق�»ش�Nاك�مع�نوابه�-ي�مباشرة�بعض�مظاهر�الس

  )4(.إزاء�الصورة�الثالثة�للديمقراطية�وµي�الديمقراطية�شبه�اjباشرة

��	��
 ����:%�"�	� 7�-�	� ���=%� Q6��يخـتص�نظـام�الحكـم�الـديمقراطي�بعـدة�خصـائص�ومزايـا،�ممـا�جعلـه�: /

  :سنتناوله�-ي�العناصر�التالية�مطلب�كل�الشعوب�اjتحضرة�£نه�يحقق�العدالة�»جتماعية،�وهذا�ما

�
عــِرف�بجانG¹ــا�أو�: ����4") �	*���� �� ��%��� 
َ
الســيادة�µــي�تلــك�الســلطة�العليــا�ال5ــ�4تملــك�حــق�التشــريع،�وال5ــ�8�4ت

�عليا�أخرى،�ف�4áسلطة�تسمو�فوق�الجميع�وتفِرض�نفسها�عrى�الجميع�بما�تملك�
ً
م�من�ع;قات�سلطة ِ

ّ
فوقها�فيما�ُتنظ

áوهنا�يثور�التساؤل�من�هو�صاحب�هذه�السيادة�؟�ومن�هو�صاحب�السلطة�العليا�¤مرة�. �4العليامن�سلطة��مر�والن

  الناهية�واjشّرِعة�ال�45تعلو�فوق�جميع�السلطات؟�

لقد�أجابت��نظمة�الديمقراطية�عrى�هذا�التساؤل�بوضوح�تـام،�وصـراحة�كاملـة�وقالـت�إن�صـاحب�السـيادة�هـو�

للشعب�أو�لçمـة،�ويقـال�بتعب?ـ�Nمـرادف،�الشـعب�مصـدر�جميـع�السـلطات،�أو��مـة�مصـدر�الشعب�أو��مة،�أي�السيادة�

  )5(.جميع�السلطات

ُيعَتOـــ�Nُمفهـــوم�الديمقراطيـــة�-ـــي�مضـــمونه�العـــام�أن�يكـــون�الشـــعب�ســـيد�قـــراره�-ـــي�اختيـــار�مـــن�يريـــدهم�ليمثلونـــه�-ـــي�

jمارســة�وPرادة�الحـرة�-ـي�اختيـار�مـن�ينــوب�اjجـالس�النيابيـة�والتشـريعية،�وهـو�كـذلك�صــاحب�السـيادة�-ـي�قدرتـه�عrـى�ا
                                                           

عrي�العبيـدي،�ديمقراطيـة�العـراق�الجديـد،�متطلبـات�تنفيـذ�الرؤيـة�اjسـتقبلية،�مجلـة�جامعـة�تكريـت�للعلـوم�القانونيـة�والسياسـية،�/ د�)1(

  .357ص�،2013العراق��،20العدد��06السنة��01اjجلد�

 .84،�ص2009ترجمة�أكرم�حمدان،�نزهت�طيب،�الدار�العربية�للعلوم�ناشرون،�لبنان�إيريك�هوبزباوم،�العوjة�والديمقراطية�وPرهاب،�)2(

هــذه�µــي�الديمقراطيــة،�وموقــف�اjســلم�ممــن�يحكمــه�بغ?ــ�Nمــا�أنــزل�هللا�وأحكــام�الســفر�إــى�بــ;د�الكفــار�اد�الُعمــر،�عبــد�الــرحمن�بــن�حّمــ�)3(

ية�للنشر�والتوزيع،�الرياض�
ْ
  .14،�صھ1424وPقامة�بيGHم،�دار�الِحل

  .241،�ص2011نعمان�أحمد�الخطيب،�الوسيط�-ي�النظم�السياسية�والقانون�الدستوري،�دار�الثقافة�للنشر�والتوزيع،�عمان،��ردن�/ د)4(

  .07،�ص)ن.س.ب.د(محمد�شاكر�الشريف،�حقيقة�الديمقراطية،��)5(
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عنـه�-ـي�السـلطة�مـن�خـ;ل�»ق�ـNاع�و»نتخـاب،�وهـو�مـا�يسـّم��بـوك;ء�أو�نـواب�عنـه�-ـي�اjجـالس�واjؤسسـات�التشــريعية�

والبلديــــــة�وغ?Nهــــــا�مــــــن�اjؤسســــــات��خــــــرى،�وهــــــذا�يعËــــــ�4أن�الــــــذين�يختــــــارهم�الشــــــعب،�يمثلــــــون�إرادتــــــه�الحــــــرة،�ويصــــــبح�

  )1(.جعة�عنه�-ي�هذه�اjمارسة�الديمقراطية�اjعاصرة،�وفق�مفهومها�الذي�صاغته�التجربة�الغربية�نُفسهااختيارهم��8ر 

�
 �أي�أ�Gــا�تقــوم�عrــى�مبــدأ�سيا^ــ[4،�يتمثــل�-ــي�تــوي�الشــعب�مهمــة�ممارســة�شــؤون�: �	"�%:������� %��[3� ��4��4

ه،�أو�قـد�يشـ�Nك�الشـعب�مـع�النـواب�-ـي�السلطة�السياسية،�سواًء�كان�ذلك�بنفسه�مباشرة،�أم�عن�طريق�نـواب�يمثلونـ

 .ممارسة�السلطة�السياسية،�وعليه�فإن�الديمقراطية�وفق�هذا�التصور،��Gتم�بالجانب�السيا^[�4للمجتمع

'
يع�4Ëأ�Gا�ترمي�إى�تمتع�أفراد�الشعب�بحقـوقهم�السياسـية�عrـى�اعتبـار�فـردي Gم،�أي�: �	"�%:����� %[3� 9"�! 

 .الطبقة�»جتماعية�ال�45ينتمون�إل¼Gا،�أو�اjصلحة�ال�45يمثلو�Gا�بصف Gم�مواطن?ن�بصرف�النظر�عن

"
  9"�% ��, �3]% �����:%�"	�"�كو�Gا��8تتعلق�بù[4ء�مادي�ملموس،�بل�تتعلق�بفكرة�معنويـة،�وµـي�": �����

 .أن�ُيماِرَس�الشعُب�السلطة�السياسية

3
 "��!�� $�) (���4%	� ��ة�هنـا�اjسـاواة�السياسـية،�أي�أن�جميـع��فـراد�يتمتعـون�وُيـراد�اjسـاوا: �	"�%:����� �4�4

دين�عــن�اjصــالح�ال5ــ�4يمثلو�Gــا،�والطبقــة� ــر�إــى��فــراد�بصــف Gم�مــواطن?ن�ُمجــرَّ
ُ
بـنفس�الحقــوق�السياســية،�£ّن�الديمقراطيــة�َتنظ

jم�حقوق�سياسية�واحدة،�فالجميع�متساوون�-ي�اGHا،�ف;بد�أن�يكون�لكل�فرد�مG¼2(.واطنةال�45ينتمون�إل ( 

�
  ̂4	� 7�-� �3 �����:%�"	�72:�Nجـراءات�ال5ـ�4تضـمن�تغي?ـPُفل�الوسـائل�و
ْ
ام�سلميا،�كما�َتك

ّ
�تسمح�بتغي?�Nالُحك

ْ
إذ

�Nالظروف�السياسية�و»قتصادية�-ي�اjجتمع غ?ُّ
َ
 .القوان?ن�بما�يت;ءم�وت

=
ب?ن�الشعوب�اjختلفة،�إى�جانب�ارتفاع��لقد�أدى�تقدم�»تصال�وزيادته: �	"�%:����� �-��4��)  �%�� 7:��� 

الـــو�ي�والنضـــج�لـــدى�الشـــعوب�إـــى�أن�ُتصـــِبح�الديمقراطيـــة�ضـــرورة��8يمكـــن�»ســـتغناء�عGHـــا،�£ّنـــه��8يمكـــن�£ّي�حكومـــة�

ــَم�عrــى�أســاس�رضــا�
ْ
البقــاء�و»ســتمرار�-ــي�الحكــم�إ�8برضــا�الشــعب،�فالديمقراطيــة�µــي�النظــام�الوحيــد�الــذي�ُيقــيم�الُحك

  )3(.الشعب

R
 "��!�� ����� B�:� ���%� :فوضية�السامية�لحjعام�نظمت�ا�NOنسان�-ي�نوفمPحلقة�دراسية�،2002قوق�

وخلصت�هذه�الحلقة�إ�8أن�الديمقراطية�وحقوق�Pنسان��،للخNOاء�لدراسة�ال�Nابط�ب?ن�الديمقراطية�وحقوق�Pنسان

�ُتكرَّس�الديم �لم �و�8يمكن�الفصل�بيGHما،وإذا �حقوق�Pنسانم�Nابطان، عد�شرطا��،قراطية�كحق�مثل�باúي
ُ
�ت فG�ّçا

��خرى  �Pنسان �حقوق �باúي �jمارسة �واحد �آن �-ي
ً
�الدولية��،ونتيجة �»تفاقيات �مضمون �-ي �بحثنا �إذا �ذلك، ومع

  )4(.فإّننا�نلمس�إشارة�إى�الديمقراطية�بأ�Gا�نتيجة�حتمية�jمارسة�باúي�الحقوق��خرى �،وإع;نات�حقوق�Pنسان

                                                           

العالم،�راجع�اjوقع�و سط?ن�عبد�هللا�بن�عrي�العليان،�القراءة��حادية�للديمقراطية،�مركز�دراسات�فل�)1(

  ). ص.ر.د(،�2018-04-08: ،�تاريخ�Pط;ع�P:https://bit.ly/3e9GT11لك�Nوني

عrى�اjوقع��PDFأمل�عبد�الحسن�علوان،�حقوق�Pنسان�والديمقراطية،�بحث�منشور�-ي�شكل�) 2(

  ).ص.ر.د(،�2019-06-18: ،تاريخ�»ط;عP:https://bit.ly/2LPhuNUلك�Nوني

،�09،�العــدد�04محمـد�حسـن�دخيـل،�الديمقراطيـة�والحكــم�الصـالح�ودورهمـا�-ـي�اسـتقرار��نظمــة�واjجتمعـات،�مجلـة�الكوفـة،�اjجلـد�/ د)3(

  . 39،�ص2011العراق�

  .115حاج�امحمد�صالح،�مرجع�سابق،�ص�)4(
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عوjــة��1993ولقــد�تــم�£ول�مــرة�-ــي�تــاريخ�الع;قــات�الدوليــة�خــ;ل�اjــؤتمر�العــالم�4لحقــوق�Pنســان�اjنعقــد�-ــي�فيينــا�عــام�

�الديمقراطية�أساسا�لشرعية�نظام�الحكم عدُّ
ُ
  )1(.الديمقراطية�وحقوق�Pنسان�باjع��Ëالغربي،�ووافق�اjؤتمر�عrى�أن�ت

#	��	� ���	�
 ��-�% $% �����:%�"	��%�48�� �)��	� ;:�	�  
ــــــق�بــــــ?ن�Pســــــ;م� ِ

ّ
تتــــــأرجح�آراء�العــــــرب�واjســــــلم?ن�بخصــــــوص�الديمقراطيــــــة�بــــــ?ن�مؤيــــــد�ومعــــــارض،�ورأي�وســــــط�يّوف

وسنعرض�آراء�هذه�»تجاهات�الث;ثة�مع�تبيان�الحجج�و�سانيد�ال5ـ�4اعتمـدوا�عل¼Gـا�-ـي�قبـول�أو�رفـض�. والديمقراطية

  .ة�-ي�اjجتمع�العربي�وPس;ميفكرة�الديمقراطية�-ي�الحياة�السياسي

���
������:%�"	� $�% ����%2�	� �	���)�2	� P�1��� لقـد�سـلكت�عrـى�الصـعيد�العربـي�بعـض�النخـب�: 5�%

أو�مـــا�يطلـــق�عليـــه�عـــادة�الثقافـــة�السياســــية��،الفكريـــة�والسياســـية�منðـــى�التشـــديد�عrـــى�مـــا�يســـم��بـــالقيم�الديمقراطيـــة

وهناك�اتجاه�بارز�ب?ن�-ي�الب;د�العربية�وPس;مية،�ساسية�لنشأة�الديمقراطية�الديمقراطية�باعتبارها�من�الشروط�� 

بــل�يعــد�العلمانيــة��،كث?ــ�Nمــن�اjثقفــ?ن�والسياســي?ن�العــرب�وأقــرا�Gم�الغــربي?ن�ينحــو�منðــى�ربــط�الديمقراطيــة�بالعلمانيــة

�،طيـة�بقــيم�جوهريـة�محــددة�ســلفاوذلــك�سـ?Nا�عrــى�منـوال�صــبغ�الديمقرا�،شـرطا�مســبقا�£ي�قبـول�بالخيــار�الـديمقراطي

  )2(.مما�يضيق�Pطار�الديمقراطي�عند�حدود�بعض�النخب�اjشبعة�بالقيم�العلمانية�واjدنية

���������
 ���������:%�"	� $����% �%�����48� ;����:�	� لقــــد�اشــــتد�الخــــ;ف�بــــ?ن�فقهــــاء�اjســــلم?ن�حــــول�مســــألة�: ����5�%

  :?ن�-ي�العنصرين�التالي?نالديمقراطية�ب?ن�مؤيد�ومعارض،�وسنب?ن�آراء�وحجج�ك;�الفريق

�
 �"��%	� P�1��� هذا�»تجاه�ربط�ب?ن�الشـورى�والديمقراطيـة،�فبالنسـبة�£هميـة�الشـورى�فإنـه�يـرى�بأ�Gـا�:5�%

عنصــر�مهــم�مـــن�عناصــر�التجربـــة�السياســية�Pســ;مية،�وقـــد�أكســب�النمـــوذج�Pســ;مي�للحكــم�م?}تـــه�الخاصــة�بوصـــفه�

�عــن�شــكل�مــن�أشــكال�ال|ــ}وع�الجمــا�ي�الــذي�يميــل�إــى��،ة�أو�عrــى��قــلنظــام�يقــوم�عrــى�اعتبــارات�ديمقراطيــ
ً
ُيعــّد�تعب?ــNا

جعل�أمر�الجماعة�مسؤولية�مش�Nكة�ب?ن�الحاكم�واjحكوم،�وتNOز�أهمية�الشورى�-ي�نظـام�الحكـم�-ـي�Pسـ;م�-ـي�أربعـة�

  :أمور�أساسية�تتمثل�فيما�يrي

 .لسلطة�والتفك?�Nبقضايا��مة�مع�الشخص�الذي�أنابته�عGHا�وهو��م?Nإشراك��مة�ممثلة�بأهل�الحل�والعقد�-ي�مزاولة�ا-1

 .الحيلولة�دون�استبداد�الحاكم�أو�طغيانه�-2

 .إرضاء�نفوس�اjحكوم?ن�وتأليف�قلوGÊم�بما�يجمعها�مع�الحاكم�برباط�اjودة�والتعاون �-3

  )3(.ر�ما،�يكون�احتمال�وقوع�الخطأ�أقلتجنب�الخطأ�-ي�اتخاذ�القرارات،�فا£مة�عندما�تجتمع�للمشاورة�-ي�أم�-4

  :وهناك�أوجه�تشابه�ب?ن�نظرية�الشورى�-ي�Pس;م�ومفهوم�الديمقراطية،�مGHا

إّن�أي�مفكر�إس;مي�عندما�يتصدى�لوضع�نظرية�جديـدة�عـن�الديمقراطيـة�Pسـ;مية�ويقار�Gـا�بالديمقراطيـة�الغربيـة��-

 . ف�النظر�عن�عقائده�أو�مركزه�السيا^[4يجد�القرآن�الكريم�يع�Nف�بآدمية�Pنسان،�بصر 

إذا�كان�اjراد�بالديمقراطية�نظام�الحكم�اjضاد�للدكتاتورية،�فمن�اjمكن�أن�ينسجم�Pس;م�مع�الديمقراطية،�£نه��-

 )1(.ليس�فيه�موضع�لحكومة�ُتدار�وفق�هوى�فرد�أو�جماعة�من��فراد

                                                           

 .142يعقوب�عبد�الرحمن،�مرجع�سابق،�صمحمد��)1(

  

  .252،256،�ص2015،�مركز�صناعة�الفكر�للدراسات�و�بحاث،�ب?Nوت�04رفيق�عبد�الس;م،�آراء�جديدة�-ي�العلمانية�والدين�والديمقراطية،�ط�) 2(

  .198شتيوي�عبد�مطر،�مرجع�سابق،�ص/ د)3(



 ذرائع�استخدام�القوّ 
ّ
 تــوري�يخلــف. د                                                     ةوليّ ي�الع�قات�الّد ��حةة�ا�سل

  

           برلين – المانيا/  وا�قتصادية والسياسية ا�ستراتيجية للدراسات العربي مقراطيالدي المركز داراتإص

 Page 157 

  

 

�
 ""*�%	� P�1��� ديمقراطية،�ويرى�بأ�Gا�خطر�عظيم،�وهو�مبدأ�هدام،�اّد�ى�يرفض�هذا�الفريق�فكرة�ال:5�%

�خذ�بـه�بعـض�حكـام�اjسـلم?ن�تبعـا�للغـرب،�بـل�وانخـدع�بـه�بعـض�أدعيـاء�الفكـر�Pسـ;مي،�كمـا�انخـدعوا�هـم�وأمثـالهم�

مــا�يتعلــق�الســابقون�با8شــ�Nاكية�فــدعوا�إل¼Gــا�ونســبوها�إــى�Pســ;م�ظنــا�آثمــا�مــGHم�أن�الديمقراطيــة�تتفــق�مــع�Pســ;م�في

 )2(.بالحكم�وحرية�العقيدة�والرأي

  ا�طلـب�الثــاني

  العسكري�الدو»ي�بذريعة�نشر�الديمقراطية التدخل�
ات��وروبيـــة�jنـــع�أي�نظـــام�ترجـــع�جـــذور�مســـألة�التـــدخل�مـــن�أجـــل�إحـــ;ل�الديمقراطيـــة�إـــى�وقـــت�تحالفـــات�اjلكيـــ

،�ليكـــون�أداة�1815حكــم�غ?ــ�Nملكـــي�يقــوم�-ـــي�أوروبــا�ويعـــرض�أنظم Gــا�اjلكيــة�للخطـــر،�كــالحلف�اjقـــدس�الــذي�قـــام�عــام�

للتدخل�بوجه�أي�حركة�تغي?�Nثورية،�وهو�ما�حدث�-ي�إسبانيا�والNOتغال�ونابوي�وسردينيا�عrى�إثر�قيام�أنظمة�ثورية�-ي�

ذا�اjوضــــوع،�بمســـألة�اع�ــــNاف�الـــدول�بالحكومــــات�الجديــــدة�ال5ـــ�4تنشــــأ�بطريقـــة�غ?ــــ�Nقانونيــــة،�أو�ويـــرتبط�هــــ. هـــذه�الــــدول 

  )3(.بوسائل�العنف�والقوة

تقتصر�دراستنا�-ي�هذا�اjطلب�عrى�تبيان�مفهوم�التدخل�من�أجل�نشر�الديمقراطية�-ي�الفرع��ول،�ثم�التـدخل�

مقراطيـــة�-ـــي�الفـــرع�الثـــاني،�و-ـــي�الفـــرع�الـــذي�يليـــه،�ســـأتطرق�إــــى�-ـــي�اjمارســـة�الدوليـــة�بـــ?ن�تـــدعيم�»ســـتبداد�ونشـــر�الدي

  .�هداف�الخفية�من�وراء�التدخل�لنشر�الديمقراطية

���� ���	�
 �����:%�"	� �*� �1� $% �/"�	� 7���%  
ُيعــــد�التــــدخل�العســــكري�£جــــل�الديمقراطيــــة�-ــــي�نظــــر�غالبيــــة�الفقهــــاء�صــــورة�مــــن�صــــور�التــــدخل�Pنســــاني،�ويــــرى�

ه�يعتOـــ�Nالجيــل�الثـــاني�للتــدخل�Pنســـاني،�ويــتم�إمــا�بغـــرض�فــرض�الديمقراطيـــة�أو�حماي Gــا،�وقـــد�مــورس�مـــن�الــبعض�بأنــ

�إـى�نظريـة�حفـظ�السـلم�و�مـن�الـدولي?ن
ً
سـأعالج�-ـي�) 4(.قبل�منظمة��مم�اjتحدة�واjنظمات�Pقليمية�والدول�اسـتنادا

،�ثـم�أبـّ?ن�مOـNرات�هـذا�التـدخل�)أو8(اjجتمـع�الـدوي��هذا�الفـرع�مسـألة�تعريـف�التـدخل�مـن�أجـل�نشـر�الديمقراطيـة�-ـي

  ).ثانيا(وشروطه

���
 �������:%�"	� ���*� ���1� $��% �/"���	� واجهــت�فكــرة�وضــع�تعريــف�خــاص�بالتــدخل�الــدوي�مــن�أجــل�: ������

Pي�نســاني�الديمقراطيـة�صـعوبات�كث?ـNة،�£�Gــا�ليسـت�بالعمليـة�الســهلة،�وذلـك�8رتباطهـا�اjباشـر�بتعريــف�التـدخل�الـدو

�أن�ف�ـــNة�التســـعينيات�مـــن�القـــرن�اjا�ـــ[4،�قـــد�شـــهدت�العديـــد�مـــن�
ّ
ال5ــ�4ترجـــع�جـــذوره�إـــى�القـــانون�الـــدوي�التقليـــدي،�إ8

التطـــورات�الدوليـــة�اjهمـــة�ال5ـــ�4تمثلـــت�-ـــي�كث?ـــ�Nمـــن��زمـــات�الدوليـــة�والداخليـــة،�مثـــل�حـــرب�الخلـــيج�الثانيـــة،�والتـــدخل�

                                                                                                                                                                                     

  .200،�صنفس�اjرجع) 1(

  . 06،07،�مرجع�سابق،�صاد�الُعمرعبد�الرحمن�بن�حّم �)2(

  .268محمد�غازي�ناصر�الجنابي،�مرجع�سابق،�ص�)3(

: محمد�محمد�سعيد�الشعي¿4،�التدخل�العسكري�£جل�الديمقراطية�ومشروعيته،�من�اjوقع�Pلك�Nوني/ د) 4(

https://bit.ly/2XrIhFDص.ر.د(،�2019-06-28: ،�تاريخ�»ط;ع�.(  
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jتحــدة��مريكيــة�ضــد�Pرهــاب�-ــي�أفغانســتان،�والتــدخل�الــدوي�-ــي�العــراق�الــدوي�-ــي�تيمــور�الشــرقية،�وحــرب�الو8يــات�ا

  )Î.)1سقاط�نظام�صدام�حس?ن،�وأخ?Nا�التدخل�-ي�لبنان�ودارفور 

وترجع�أيضا�صعوبة�تحديد�اjفهوم�القانوني�لفكرة�التدخل�الدوي�من�أجل�الديمقراطية�إى�أن�القانون�الدوي،�

انونية�الخاصة�GÊذه�الفكرة،�عrى�خ;ف�مـا�كـان�عليـه�الحـال�بالنسـبة�jوضـوعات�أخـرى،�لم�يْفلح�-ي�تقن?ن�القواعد�الق

  )2(.كالقانون�الدوي�للبحار،�والقانون�الدوي�الدبلوما^[4،�والقانون�الدوي�للبيئة

�يـرى �د،عمـاد�الـدين�عطـا�هللا�اjحّمـ�ومن�التعريفات�اjق�Nحـة�للتـدخل�مـن�أجـل�الديمقراطيـة،�تعريـف�الـدكتور 
ْ
�إذ

بـــأن�التـــدخل�مـــن�أجـــل�الديمقراطيـــة�هـــو�تـــدخل�دولـــة�أو�عـــدة�دول�عـــن�طريـــق�ال Gديـــد�باســـتعمال�القـــوة�أو�اســـتخدامها�

�دون�سابق�تفويض�من�أّي�منظمة�دولية�بذريعة�إعادة�حكومة�ديمقراطية�مخلوعة�إى�سّدة�الحكم،�أو�Pطاحـة�
ً
فعليا

ة�من�التدخلبالحكومة�الدكتاتورية،�وفرض�نظام�حكم�ديمقراطي�-ي�الدول
َ
ْسَ Gَْدف

ُ
j3(.ة�ا(  

أّما�الدكتور�عبد�الهادي�العشري،�فإّنه�يقول،��8يمكننا�»ج Gاد�لوضع�تعريـف�ُمحـّدد�لفكـرة�التـدخل�الـدوي�مـن�

أجــل�الديمقراطيــة�لرفضــنا�القــاطع�لهــا،�وأّن��خـــذ�GÊــا،�يفــتح�البــاب�عrــى�مصـــراعيه�لتــدخل�الــدول�الكOــNى�-ــي�ُمقـــّدرات�

  )j.)4ستضعفةالدول�والشعوب�ا

إّن�تحديد�مفهوم�التدخل�من�أجل�نشر�الديمقراطية،��8يخرج�-ي�الواقع�عن�مفهوم�التدخل�من�أجل�Pنسانية�

فهـو�يقـوم�عrـى�فكـرة�مفادهـا�أن�تقـوم�الـدول�فـرادى�أو�بشـكل�جمـا�ي،�بالتـدخل�عسـكريا�-ـي��،الذي�سبقت�Pشارة�إليـه

ل�-ــي�شــأ�Gا،�حيــث�يف�ـــNض�قيــام�انقــ;ب�عســكري�-ـــي�GÊــدف�إعـــادة�الديمقراطيــة�إــى��،شــؤون�دولــة�أخــرى  الدولــة�اjتـــَدخَّ

فيصبح�اjجتمع�الدوي�مسؤو�8فرديا�أو�جماعيا�تجاه�هذه��وضاع��،هذه�الدولة�لÑطاحة�بالحكومة�الشرعية�اjنتَخبة

  )5(.لتمك?ن�الحكومة�الشرعية�من�ممارسة�ص;حيا�Gا�الدستورية

�����
 $% �/"�	� ���*� ?���̂)N%  �1��*� �����:%�"	� :�،وضوع�مذهبان�رئيسـيانjلقد�ظهر�بخصوص�هذا�ا

،�ومــــذهب�1907نســــبة�إــــى�وزيــــر�خارجيــــة�Pكــــوادور�الــــذي�صــــاغه�عــــام،" TobarCarlos" "كــــارلوس�توبــــار"همــــا�مــــذهب�

ول�تبËّـ��،�فاjذهب�� 1930،�نسبة�إى�وزير�خارجية�اjكسيك�الذي�أعلنه�عام�"Genaro Estrada"" خينارو�إيس�Nادا"

فكرة�عدم�»ع�Nاف�بالحكومات�ال�45تصـل�إـى�السـلطة�بطريقـة�مخاِلفـة�jـا�ترسـمه�القواعـد�الدسـتورية،�وهـذا�اjـذهب�

Gåــدف�إــى�وضــع�حــد�ل;نق;بــات�والثــورات�والحــروب��هليــة�-ــي�دول�أمريكــا�ال;تينيــة،�أمــا�اjــذهب�الثــاني�الــذي�جــاء�بــه�

-ـــي�هـــذا�Pطـــار،�ســـنبّ?ن�) 6(.مـــل�مـــع�الحكومـــة�الفعليـــة،�بغـــض�النظـــر�عـــن�شـــرعي Gا،�ف?ـــNى�أنـــه�عrـــى�الـــدول�التعا"إيســـ�Nادا"

  :مNّOرات�التدخل�من�أجل�نشر�الديمقراطية،�ثم�الوقوف�عrى�شروط�هذا�التدخل�وذلك�-ي�¤تي

�
  :هناك�عدة�مNOرات�نذكر�مGHا: %(���? �	�"/� %$ ��1 �*� �	"�%:����� 

                                                           

،�)ن.د.د(بشـأن�لبنـان،��1559عبد�الهادي�العشري،�التدخل�الدوي�مـن�أجـل�الديمقراطيـة،�دراسـة�تحليليـة�لقـرار�مجلـس��مـن�رقـم�/ د�)1(

  . 26،27،�ص2005مصر

  . 27نفس�اjرجع،�ص�)2(

  .542عماد�الدين�عطا�هللا�اjحمد،�مرجع�سابق،�ص/ د�)3(

  .30ق،�صعبد�الهادي�العشري،�اjرجع�الساب/ د�)4(

  .17حمد�زه?�Nشامية،�طارق�الجاسم،�مرجع�سابق،�ص/ د�)5(

  . 268،269محمد�غازي�ناصر�الجنابي،�مرجع�سابق،�ص�)6(
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1
 �"����)% $�����%���"Truman" :مؤكــــدا�أن�حكومتــــه�" مبــــدأ�ترومــــان"،�أعلــــن�الــــرئيس��مريكــــي�1947م-ــــي�مــــارس�عــــا

-ــي�أي�بقعــة�مــن�العــالم،�لتســاعد�الشــعوب�الحــرة�عrــى�تقريــر�مصــ?Nها�بطريق Gــا�الخاصــة،�ولكــن�تطبيــق�هــذا��،ســتتدخل

فقــــد�طلــــب�ترومـــــان�اعتمــــادات�ضــــخمة�لتأييـــــد�. اjبــــدأ�مــــا�لِبــــث�أن�أظهـــــر�مقــــدار�مــــا�انطـــــوى�عليــــه�مــــن�تــــدليس�وتضـــــليل

والواقع�أن�مبدأ�ترومان�يمثل�مرحلة�»ستعمار��مريكي�. وكلتاهما�ديكتاتورية�فاشستية�،كومت?ن�اليونانية�وال�Nكيةالح

  )1(.-ي�احت;ل�مركز�الصدارة�»قتصادية�والعسكرية�-ي�الشرق��وسط�بكامله

2
 ����1��) �"��)%"Brejnev" :ة�Nا�-ــي�الف�ــG�;اكية�-ــي�تــدخN1940�،1989مــا�بــ?ن�عــاميلقــد�اعتمــدت�الــدول�»شــ��

،�الـذي�يسـمح�بتـدخل�الـدول�»شـ�Nاكية�-ـي�شـؤون�الـدول�ال5ـ�4تعتنـق�ذات�النظـام،�إذا�1968عrى�مبـدأ�بريجنيـف�لعـام�

حــق�التـدخل�العســكري�-ـي�أي�مكــان،�و£ي�ســبب��–سـابقا–مـا�حاولــت�»بتعـاد�عنــه،�وبالتـاي�ُيعطــي�»تحـاد�الســوفياتي�

لحســـبان�أن�مـــا�يحصـــل�داخـــل�الكتلـــة�الشـــرقية،�ُيعـــد�أمـــرا�داخليـــا��8يخضـــع�لçعـــراف�-ـــي�الكتلـــة�الشـــرقية،�واضـــعة�-ـــي�ا

والقـــوان?ن�الدوليـــة،�وأّن�Pجـــراءات�العســـكرية�الجماعيـــة�ضـــد�أي�عضـــو�-ـــي�اjجموعـــة�»شـــ�Nاكية،��8ُيعـــّد�اعتـــداًء،�بــــل�

العديـد�مـن�»تفاقيـات�الثنائيـة�دفاعا�جماعيا�jنع�تلك�الدول�من�الخروج�عن�اjجموعة،�كما�تم�-ي�هـذا�الشـأن�إبـرام�

بــ?ن�»تحــاد�الســوفياتي�ودول�أوروبــا�الشــرقية،�وقــد�جــاءت�بعــض�اjبــادئ�معتOــNة�التــدخل�شــرعيا�-ــي�عــدة�حــا8ت،�مGHــا�

  )2(.التدخل�للحفاظ�عrى�مكاسب�»ش�Nاكية

3
دأ�بمســـاندة�،�ويق�ــ[�4هــذا�اjبــ"Ronald Reagan" "رونالـــد�ريغــن"يحمــل�اســم�الــرئيس��مريكــي�:%(��"� �������$ 

الو8يات�اjتحدة��مريكيـة�لحلفاGéـا�الـديمقراطي?ن�-ـي�كـل�مكـان�-ـي�العـالم،�£جـل�حمايـة�وتجسـيد�الـنظم�الديمقراطيـة،�

 )3(.وبالتاي�شرعية�استخدام�القوة�لنشر�وتعزيز�الديمقراطية

�-كمـــ;ذ�أخ?ـــ�N–اjســـلحة��ويـــزعم�الـــبعض�أن�هذااjبـــدأ،�إنمـــا�يـــدعم�اjبـــدأ�مريكي�التقليـــدي�القائـــل�بشـــرعية�الثـــورة

ــد�الشــرعية��خ;قيــة�للــدعم��مريكــي" ريغــان"إذا�مــا�كانــت�حقــوق�اjــواطن?ن�ُتن Gــك�بصــورة�منهجيــة،�وأن�مبــدأ�
ّ
بمــا��–يؤك

،�اســُتخدم�كذريعــة�لتNOيــر�"ريغــان"والحــق�أن�مبــدأ�.للمتمــردين�-ــي�دولــة�مــا�-ــي�ظــل�ظــروف�معينــة�--ــي�ذلــك�الــدعم�العســكري 

ويمكـن�القـول�أّن�". ريغـان"¼Gا�الو8يات�اjتحـدة�8سـتخدام�القـوة�العسـكرية�خـ;ل�عهـد�إدارة�الـرئيس�الحا8ت�ال�45لجأت�ف

،��8يصـلح�كأسـاس�أو�سـند�للحـق�-ـي�التـدخل�مـن�أجـل�نشـر�الديمقراطيـة،�أو�حمايـة�الشـرعية�الديمقراطيـة،�"ريغان"مبدأ�

  )4(.ة�مع�دول�ليست�ديمقراطيةفهذا�اjبدأ�لم�يمنع�الو8يات�اjتحدة�من�»حتفاظ�بع;قات�طيب

4
ِ�ي�ريزمـــان�: %� �"���)	("�����4 �	*����(��  أّن�للســـيادة�مفهومـــا�معاصـــرا�مغـــايرا�jفهـــوم�الســـيادة�-ـــي��،"Reisman"يـــدَّ

��8يزال�القانون�الدوي�اjعاصر�يحم�4مفهوم�السيادة،�ولكن�السيادة�محل�الحمايـة،�إنمـا�
ْ
القانون�الدوي�التقليدي،�إذ

�يحمـ�4الطغـاة�الـذين�ين Gكـون�ويقمعـون�µي�سيادة�الشعوب
ً
ُعـد�ِتْرسـا

َ
،�وليست�سيادة��نظمـة�الحاكمـة،�فالسـيادة�لـم�ت

فالهـــدف�اjرجـــو�مــــن�وراء�حمايـــة�القـــانون�الـــدوي�للســـيادة،�لــــيس�حمايـــة�ســـلطات�الحـــاكم�الطاغيــــة�. الســـيادة�الشـــعبية

                                                           

،�فيكتور�ب?Nلو،�ألNOت�كان،�أعمدة�»ستعمار��مريكي�ومصرع�الديمقراطية�-ي�العالم�الجديد،�ترجمة�من?�Nالبعلبكي،�دار�العلم�للم;ي?ن�)1(

  . 116-114،�ص1980ب?Nوت�

  .18،19خالدي�فتيحة،�مرجع�سابق،�ص�)2(

  .30نفس�اjرجع،�ص�)3(

  .544،547عماد�الدين�عطا�هللا�اjحمد،�مرجع�سابق،�ص/ د�)4(
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ْســَ Gَْدف�مــن�وراء�الحمايــة�الــذي�يمــارس�ســلطة�مطلقــة�مباشــرة،�أو�مــن�خــ;ل�نظــام�شــموي�يقــوم�عrــى�إدار 
ُ
jتــه،�بــل�إّن�ا

ر�-ي�تحديد�هوية�وسياسات�حكامهم�»ستبدادية ِ
ّ
ؤث
ُ
jوممارسة�»ختيار�ا�،N?1(.هو�إرادة�الشعب�الحرة�-ي�التعب(  

5
 $,��عن�مؤتمر��من�والتعاون�-ي�أوربا�-ي�ُبعدها�الثاني،�الخاص�بالُبعد�" كوبGHاغن"انبثقت�وثيقة�: ���:� @�(�

Pنظمـــة�-ـــي�عـــام�jـــا�بعدالـــة�وحريـــة،�مـــن�1990نســـاني�-ـــي�هـــذه�اGHع�Nـــ َّOع
ُ
jتق�ـــ[�4هـــذه�الوثيقـــة�بـــأن�إرادة�الشـــعوب�ا�

ْ
،�إذ

  . خ;ل�انتخابات�دورية�حقيقية،�µي�أساس�سلطة�وشرعية�أّي�حكومة

�لـــذلك،�فـــإّن�الـــدول�اjشـــاركة�ســـتح�Nم�حـــق�مواطن¼Gـــا�-ـــي�اjشـــاركة�-ـــي�حكـــم�ب;دهـــم�مباشـــرة،�أو�
ً
قـــا

ْ
مـــن�خـــ;ل�وِوف

ع�ــــNِف�هــــذه�الــــدول�بمســــؤولي Gا�عــــن�الــــدفاع،�
َ
ممثلــــ?ن�نيــــابي?ن�مختــــارين�مــــن�ِقــــَبلهم،�مــــن�خــــ;ل�انتخابــــات�عادلــــة،�كمــــا�ت

Nة�عـن�إرادة�شـعب�تلـك�الدولـة�ضـد�أنشـطة��فـراد�أو�الجماعـات� ِOّوحماية�أّي�حكم�ديمقراطي�ُمعلن�بطريقة�حرة،�وُمع

ن�Pرهـاب،�وإدانـة�العنـف�الـذي�يسـ Gدف�ان Gـاك�النظـام�الـديمقراطي،�أو�أو�اjنظمات�ال�45تتورط،�أو�تـرفض�التخrـي�عـ

  )2(.نظام�أّي�من�الدول�اjشاركة�-ي�هذه�الوثيقة

6
،�أعلـــن�البيـــت��بـــيض�عـــن�إســـ�Nاتيجية�أمـــن�قـــومي�جديـــد،�وال5ـــ�4باتـــت�2005-09-20-ـــي: %���[3� �����1' (����_ 

�بمبـدأ�أو�مـذهب�
ُ
عـَرف

ُ
م�وقـ". George W. Bush" "جــورج�بــوش"ت

َ
ـر�بعـال د�تفـاءل�الـبعض�GÊـذه�Pسـ�Nاتيجية�ال5ـ�4ُتبّشِ

آمــن�مــن�خــ;ل�تشــجيع�اjجتمعــات�الحــّرة�واjنفتحــة�-ــي�اjجتمــع�الــدوي،�وأّن�الو8يــات�اjتحــدة��مريكيــة�ســتوفر��مــل�

عِلَنت�وفقا�لهذه�Pس�Nاتيجية�الحرب�العاjية�عrى�Pرهاب،
ُ
كمهمة�دولية�غ?��Nلنشر�الديمقراطية�-ي�كل�بقاع�العالم،�فأ

دة�بفاصل�زم�4Ëمحدد   )3(.مقيَّ

إّن�التشــــــجيع�عrــــــى�الديمقراطيــــــة�والحريــــــة،�مفهــــــوم�يســــــتجيب�jبــــــدأ�-ــــــي�السياســــــة�الخارجيــــــة��مريكيــــــة،�أ�8وهــــــو�

الخ;ص��مريكي،�والذي�ينّص�عrى�فـرض�القـيم�واjبـادئ�»قتصـادية�والسياسـية�و»جتماعيـة�للمجتمـع��مريكـي�بـأي�

فانط;قـــا�مـــن�وجهـــة�. بخطـــاب�مشـــحون�بـــاjواعظ�حـــول�النضـــال�ضـــد�الطغـــاة،�أو��نظمـــة�الدكتاتوريـــة�ثمـــن،�مصـــحوبا

ع�نهـــج�اjحـــافظ?ن�التخريـــب،�و»نقـــ;ب�الـــداخrي�-ـــي�البلـــدان�ال5ـــGÊ�4ـــا�حكومـــات�غ?ـــ�Nمرتبطـــة�بأهـــداف� النظـــر�هـــذه،�ُيشـــّجِ

  )4().أ.م.و(نظام�اjحافظ?ن�الجدد،�ومصالحه�-ي�

�
مـن�خـ;ل�تعريـف�التـدخل�مـن�أجـل�نشـر�الديمقراطيـة،�يمكــن�:����� �	"�%:������� *���� �	��"/� %��$ ���1 

التوصـــل�إـــى�الشـــروط�ال;زمـــة�jمارســـة�هـــذا�التـــدخل�عrـــى�صـــعيد�الع;قـــات�الدوليـــة�-ـــي�الوقـــت�الحاضـــر،�وتتمثـــل�هـــذه�

  : الشروط�-ي

 .وهذاوفق�القواعد�الدستورية�اjتعارف�عل¼Gا�عاjيا: وجود�حكومة�شرعية�منتخَبة -1

 .وهذا�قبل�ممارسة�العمل�العسكري�Îعادة�الديمقراطية�إى�نصاGÊا�:استنفاد�الطرق�السلمية -2

 .وهذا�ما�نص�عليه�اjيثاق: القيام�بالتدخل�العسكري�-ي�إطار�ميثاق��مم�اjتحدة -3
                                                           

  .548،549نفس�اjرجع،�ص�)1(

  .552-550سابق،�صالرجع�اjعماد�الدين�عطا�هللا�اjحمد،�/ د�)2(

الكب?ــــــN،�الحقــــــائق�و�هـــــــداف�والتــــــداعيات،�ديــــــوان�اjطبوعــــــات�الجامعيـــــــة،�مشـــــــروع�الشــــــرق��وســــــط�،�عبــــــد�القــــــادر�رزيــــــق�اjخــــــادمي�)3(

  .19،�ص2005الجزائر

أليخانـــدرو�كاســـ�Nو�إســـب?ن،�إمNOاطوريـــة�Pرهـــاب،��مـــن�العـــابر�للقـــارات،�مكافحـــة�Pرهـــاب�و�زمـــة�العاjيـــة�-ـــي��لفيـــة�الثالثـــة،�ترجمـــة��)4(

  .196،�صN?2012وت�وفيقة�إبراهيم،�شركة�اjطبوعات�للتوزيع�والنشر،�ب
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النــوع�مــن�التــدخ;ت�و8ســيما�أّن�اjــدافع?ن�عــن�هــذا��:ضـرورة�عــدم�التوســع�-ــي�تفســ?�Nمفهــوم��مــن�والســلم�الــدولي?ن -4

  )1(.-ي�الع;قات�الدولية،�يبنون�فكر�Gم�عrى�أساس�الربط�ب?ن�الديمقراطية�و�من�والسلم�الدولي?ن

����	� ���	�
  �����:%�"	� �*�� "�")�4�� 7�&"� $�) ��	�"	� �4��%%	� �! �/"�	�  
ل�ف¼Gـا�تحـ ه�الواقـع�-ـي�إّن�التدخل�الدوي�Îرساء�أنظمـة�ديمقراطيـة�-ـي�الـدول�اjتـدخَّ ت�عـدة�مOـNرات�وذرائـع،�ُيفنـدُّ

لــة�وخاصــة�الو8يــات�اjتحــدة��مريكيــة،��Gــدف�إــى�تنصــيب�أنظمــة�مواليــة�لهــا�تخــدم� معظــم��حيــان،�£ّن�الــدول�اjتدّخِ

  :مصالحها،�ح��5ولو�كانت�هذه��نظمة�دكتاتورية،�وهذا�ما�سنحاول�بيانه�-ي�العناصر�التالية

���
 4%	 �إّن�الـدول�العظمـ��اjناديـة�بالديمقراطيـة�وحقـوق�Pنسـان،�: ��") ���-%� �	"@���������	�"/� �	"�	

تساند�وتدعم�بقوة�العديد�من�أنظمة�الحكم�الديكتاتورية�ال�45تمارس�أفظع�أنواع�القهر�ضد�شعوGÊا،�وذلك�من�أجل�

  )2(.ضمان�و8ء�تلك��نظمة�لها�بما�ُيحقق�أهدافها�»قتصادية

إــى�أن�الو8يــات�اjتحــدة��مريكيــة�ال5ــ�4تتــذرع�بنشــر�الديمقراطيــة�مــن�أجــل��--ــي�هــذا�الســياق�-شــ?Nويجــدر�بنــا�أن�ن

التـــدخل�-ـــي�الشـــؤون�الداخليـــة�للـــدول،�µـــي�مـــن�أكOـــ�Nالـــدول�اjســـاندة�لçنظمـــة�الديكتاتوريـــة�ال5ـــ�4تســـ?�Nوفقـــا�لتوجها�Gـــا�

ت�تساندها�الو8يات�اjتحدة��مريكية،�ثـم�انقلبـت�ورغبا�Gا،�و-ي�هذا�Pطار،�نذكر�بعض�النماذج�من��نظمة�ال�45كان

  .عل¼Gا�بحجة�أ�Gا�أنظمة�استبدادية

�
 O���4@%	� �لقــد�وقــع�التــدخل�العســكري،�بمــا�-ــي�ذلــك�محــاو8ت�فــرض�:���"/� �	������? �	%����") ��%��@���� !��

تحــــت�رئاســــة��1913،1915،�بــــ?ن�عــــامي�1848تغي?ــــ�Nالنظــــام�-ــــي�اjكســــيك،�أو�بــــا£حرى�فيمــــا�تبقــــى�مGHــــا�بعــــد�حــــرب�عــــام�

،�وقــد�تـــ;�ذلـــك�مــا�ُوصـــف�بNOنــامج�»ســـتعمار��خ;úـــي�الــذي�وضـــع�وزن�الو8يــات�اjتحـــدة�خلـــف�"ودرو�ويلســـون "الــرئيس�

  )3(.الجهد�اjتواصل،�وأحيانا�اjخادع�Îجبار�الشعب�اjكسيكي�عrى�القبول�بشروطه�اjجحفة

�
 ������	� ���%	��	� ���	� "�) �لقـد�سـاندت�الو8يـات�اjتحـدة��مريكيـة�بعـد�الحـرب� :�"&�� 7	�� 7�-	��2��=

،�الـديكتاتور�الفاسـد�الـذي�فـتح�أبـواب�"Juan Vicente Gómez" "خـوان�فيسـن�45غـوم?}"العاjيـة�الثانيـة�-ـي�ف|ـ}وي;،�

فأحكمـــت�صـــناعة�. ف|ــ}وي;�عrـــى�مصـــراع¼Gا�لشـــركات�الـــنفط��مريكيـــة،�وأعـــاق�نظ?G�Nـــا�الNOيطانيـــة�بتوجيـــه�مـــن�واشـــنطن

  .فط��مريكية�سيطر�Gا�عrى�اقتصاد�ف|}وي;�-ي�عهد�النظام�العالم�4الجديد�الذي�ت;�الحرب�العاjية�الثانيةالن

وكانــت�الع;قــات�-ــي�تلــك�الف�ــNة�وثيقــة�الصــلة،�كمــا�كانــت��ربــاح�ال5ــ�4جن Gــا�الشــركات��مريكيــة�ُمرِضــية،�وبصــفة�

،�وذلــك�حــ?ن�نــافس�1958 -1949،�بــ?ن�عــامي�"Perez Jimenez"" ب?Nيــز�خيمن?ــ}"خاصــة�خــ;ل�ف�ــNة�حكــم�الــديكتاتور�

عrـى�وسـام�»سـتحقاق��"Eisenhower" "إيز�Gـاور "-ي�الوحشية�والGHب،�وحصـل�مـن�الـرئيس�" فيسن�45غوم?}" "خيمن?}"

�لسياسته�الحكيمة�-ي�الشؤون�»قتصادية�واjالية
ً
  )4(.تقديرا

                                                           

  .17،18حمد�زه?�Nشامية�،�طارق�الجاسم،�مرجع�سابق،�ص/ د�)1(

عبــاس�شــافعة،�الظــاهرة�Pرهابيــة�بــ?ن�القــانون�الــدوي�واjنظــور�الــدي4Ë،�أطروحــة�دكتــوراه،�كليــة�الحقــوق�والعلــوم�السياســية،�جامعــة��)2(

  .99،�ص2011-2010باتنة�

  .48إيريك�هوبزباوم،�مرجع�سابق،�ص)3(

عــاطف�معتمــد�عبــد�الحميــد،��Gضــة�مصــر�للطباعــة�والنشــر�والتوزيــع،�/ نعــوم�تشومســكي،�النظــام�العــالم�4القــديم�والجديــد،�ترجمــة�د�)4(

  .282،283،�ص2007الج?}ة،�مصر
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َعـــــــدِم?ن�الهنـــــــود،��8يســـــــتحقون��وقـــــــد�رأى�أحـــــــد�دبلوماســـــــ�4öالو8يـــــــات�اjتحـــــــدة��مريكيـــــــة�-ـــــــي
ُ
jف|ـــــــ}وي;،�أن�الكـــــــادح?ن�ا

خــوان�فيســن�45"الديمقراطيــة�الرســمية،�بــل�يجــب�أن�يتــوفر�لهــم�نظــام�حكــم�أبــوي�بســيط،�فأبــدى�الــدكتاتور�الف|}ويrــي

،�أفضـل�مـن�نظـام�ديمقراطـي�فوضـوي "غوم?}
ً
ـNا �وخّ?ِ

ً
�عاد8

ً

')1(.،�قدرا�كب?Nا�من�الحكمة،�إذ�قّرر�أن�استبدادا "�� �/

���	���� �مـن�أجـل�مناهضـة�الفاشـية،�قامـت�كـل�مـن�الو8يـات�اjتحـدة�:�	�����? �	%���") ��%��@��� �(�������� !�

�مريكية�وبريطانيا�بالتدخل�بوحشية�لتفكيك�اjقاومة�وتصفية�إنجازا�Gا�-ي�إيطاليا،�و8سيما�-ي�اjناطق�الشـمالية�مـن�

و8حظـت�أول�مـذكرة�jجلـس��مـن�. بذور�مجتمع�حر�مستقل�بـالظهور إيطاليا،�حيث�سيطر�العمال�عrى�اjصانع�وبدأت�

،�إمكانيـــة�النظـــر�-ـــي�التـــدخل�العســـكري�-ـــي�إيطاليـــا�فيمـــا�لـــو�فـــاز�الشـــيوعيون�بالســـلطة�بالوســـائل�1947القـــومي�-ـــي�عـــام�

خريب�وتواصلت�محاو8ت�ت. 1954لعام��5411/2القانونية،�وهو�موقف�عاد�وتكرر�-ي�مذكرة�مجلس��من�القومي�رقم�

 )2(.20لالديمقراطية�Pيطالية�ب;�كلل�ح��5سبعينيات�القرن�ا


د $���� �! P�*	� 7�&"� :يطـانيNOطاحـة�بـالرئيس��-لقـد�نجـح�»نقـ;ب�الPك�-ـي�Nشـ�jوإعـادة�"مصـّدق"�مريكـي�ا�،

،�ُمورســت�ف¼Gــا�شــ��5أنــواع�Pرهــاب�وأعمــال��25الشــاه�إــى�موقــع�الســلطة،�حيــث�مكــث�ف¼Gــا�jــدة�
ً
العنــف،�وكــان�مــن�عامــا

مــــن�حصــــة�% 40،�اســــتي;ء�الو8يــــات�اjتحــــدة��مريكيــــة�عrــــى�"مصــــّدق"عrــــى�الــــرئيس�Pيرانــــي��1953نتــــائج�انقــــ;ب�عــــام�

 )3(.ال�45أّدت�إى�طرد�الشاه�من�الحكم�1979بريطانيا�-ي�النفط�Pيراني،�ثم�قامت�-ي�الGHاية�ثورة�عام�


 ھ ��1%	� �! �،�عrـى�إثـر�انتفاضـة�شـعبية�1956سـوفياتي�سـابقا�بغـزو�اjجـر�عـام�قـام�»تحـاد�ال: �	�"/� �	��4

الـــذي�طالـــب�بجـــ;ء�القـــوات�الســـوفياتية�مـــن�بـــ;ده،�وإع;نـــه�أّن�" بعمـــر�نـــاâي"غ?ـــNت�الـــرئيس�اjـــواي�للســـوفيات،�وجـــاءت�

�بـ;ده�ســوف�تكـون�حياديــة�وســوف�تنسـحب�مــن�حلــف�وارسـو،�وبعــد�ذلــك�بأربعـة�أيــام�قامــت�القـوات�الروســية�باجتيــاح

  )4(.،�ونصبت�مكانه�رئيسا�مواليا�لها"عمر�ناâي"اjجر�وأعدمت�

�
 ����*����) �����4,�� �2����*	� �����@"���	� ("�����4%� ;"Augusto Pinochet:"وبعـــد�عـــدة�1973-09-11-ـــي��،

ســـنوات�مــــن�جهــــود�الو8يــــات�اjتحــــدة��مريكيــــة�jنــــع�قيــــام�نظــــام�ديمقراطــــي�-ــــي�الشــــيrي،�وتــــدعيمها�لÑرهــــاب،�وإضــــعاف�

ســـلفادور�"القصـــر�الرئا^ـــ[�4التشـــيrي،�فق�ـــ[��الـــرئيس�اjنتخـــب�" أوغســـتو�بنوتشـــيه"هاجمـــت�قـــوات�الج|ـــNال��»قتصـــاد،

نحبه�-ي�القصر،�انتحارا�عrى�ما�يبدو،�£نه�لم�يكن�مستعدا�ل;ستسـ;م�أمـام�الهجـوم��"Salvador Allende" "آلينـدي

وكانــت�. وأقــام�بــد�8مGHــا�نظامـا�للتعــذيب�و»ضــطهادالـذي�دمــر�أعــرق�الــديمقراطيات�وأكNÞهـا�حيويــة�-ــي�أمريكــا�ال;تينيـة،�

" بينوتشـــيه"أداتــه�الرئيســية�جهــاز�الشـــرطة�الســرية،�و-ــي�غضــون�ذلـــك،�انOــNت�واشــنطن�تســاند�بحـــزم�وقــوة�نظــام�حكــم�

  )5(.القائم�عrى�العنف�وPرهاب،�علما�أن�الو8يات�اjتحدة،�كان�لها�دور�كب?�N-ي�انتصاره��وي

                                                           

  .48،49،ص1992نعوم�تشومسكي،�ردع�الديمقراطية،�ترجمة�فاضل�جنكر،�دار�كنعان�للدراسات�والنشر،�دمشق��)1(

دول�الفاشـــلة،�إســـاءة�اســـتعمال�القـــوة�والتعـــدي�عrـــى�الديمقراطيـــة،�ترجمـــة�ســـامي�الكعكـــي،�دار�الكتـــاب�العربـــي،�نعـــوم�تشومســـكي،�الـــ) 2(

  .145،146،�ص2007ب?Nوت�

  .42،�ص2006نعوم�تشومسكي،�طموحات�إمNOيالية،�ترجمة�عمر��يوبي،�دار�الكتاب�العربي،�ب?Nوت��)3(

العســــكري�كســــبب�-ـــي�جــــرائم�Pرهـــاب،�مجلــــة�جامعــــة�تكريـــت�للعلــــوم�القانونيــــة�آدم�ســـميان�الغريــــري،�صـــباح�مصــــباح�محمــــود،�الغـــزو��)4(

  .55،�ص2013،�العراق�18،�العدد05،�السنة�05والسياسية،�اjجلد

  .139،140سابق،�صالرجع�اjنعوم�تشومسكي،�الدول�الفاشلة،�إساءة�استعمال�القوة�والتعدي�عrى�الديمقراطية،�) 5(
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�����
لـة�مOـNرا�جديـدا�اسـمه�التـدخل�: �"/� 73�������:%�" ��%-�� >��4�8 ���? �	  لقـد�وجـدت�الـدول�اjتدّخِ

لتعزيـــز�الديمقراطيـــة،�أو�التـــدخل�باســـم�الديمقراطيـــة،�خاصـــة�بعـــد�الحـــرب�البـــاردة،�معتمـــدة�عrـــى�عـــدة�أســـس�ومبـــادئ�

تحـدة،�خاصـة�مـع�مبـدأ�منـع�كأساس�قانوني�للتـدخل،�لتعارضـها�الصـارخ�وميثـاق��مـم�ا�j--ي�الحقيقة�-قديمة��8تصلح

ونجــــد�مــــن�أهــــم�اjمارســــات�الدوليــــة�-ــــي�مجــــال�التــــدخل�Îحــــ;ل�الديمقراطيــــة،�. اســــتخدام�القــــوة�-ــــي�الع;قــــات�الدوليــــة

كمـا�تـدخلت�) 1(.التدخل��مريكـي�-ـي�بنمـا�و-ـي�هـاي45،�رغـم�تـذّرِع�الو8يـات�اjتحـدة��مريكيـة�أمـام�مجلـس��مـن�بغ?ـ�Nذلـك

بـُل،�ثـم�تـدخلت�-ـي�العـراق�تحـت�عـدة�ذرائـع،�مGHـا�إزاحـة�النظـام�" نيكـاراغوا"مريكيـة�-ـي�كـل�مـن�الو8يات�اjتحدة�� 
َ
مـن�ق

  !الدكتاتوري�العراúي�واستبداله�بنظام�أك�NÞديمقراطية

  :وسنعرض�بعض�حا8ت�التدخل�لتكريس�الديمقراطية�-ي�¤تي

�
 0��4�	� ���:��!� �ادة�النظـام�الجمهـوري�الـذي�أطـاح�تـم�هـذا�التـدخل�بغـرض�إعـ:�4��! �/"� 7��& 1979 !

طالب�من�طلبة�الدراسات�العليا��200الذي�نّصب�نفسه�إمNOاطورا،�وارتكب�مذبحة�-ي�حق"BOKASSA"به�الضابط

إثـر�مظـاهرة�قـام�GÊـا�هـؤ8ء�الطلبـة،�وكـان�هـذا�التـدخل�محـل�قبـول�اjجتمـع�الـدوي،�كـون�الـدافع�Pنسـاني�والــديمقراطي�

،�رغم�معارضة�بعض�الفقه�والدول�لهذا�التدخلهو�الدافع�الوحيد�لفرنسا�ا
ً
  )2(.ل�45انسحبت�فورا

�
  ��! ���@��%�� ("����%	� ?�����	� �/"��"���%��) ""Panama":تحـدة��مريكيـة�-ــي�j1989-12-20قامـت�الو8يـات�ا�

�مـــــــــن�الـــــــــرئيس�الســـــــــابق�" لبنمـــــــــا"،�رئيســـــــــا�" ENDARA" "إنـــــــــدارا"بالتـــــــــدخل�عســـــــــكريا�-ـــــــــي�بنمـــــــــا،�ونصـــــــــبت�
ً
" غـــــــــانوريي"بـــــــــد8

"Noriega"ذعـــان�لنتـــائج�»نتخابـــات�ال5ـــ�4جـــرت�عـــام�Pأن�رفـــض��Nوال5ـــ�4تمخضـــت�عـــن�1989،�فقـــد�ســـبق�لهـــذا��خ?ـــ�،

-ي�رسالة�بعثت�GÊـا�إـى�مجلـس��مـن،�بأنـه�جـاء�دفاعـا�" لبنما"فالو8يات�اjتحدة��مريكية�بّررت�اجتياحها�". إندارا"فوز�

�jواطن¼Gا�اjوجودين�-ي�
ً
ِشر�-ي�هذه�الرسالة��8من�قريب�و�8من�بعيـد�إـى�أن�اسـتخدامها�عن�النفس�وحماية

ُ
بنما،�ولم�ت

  )3(.وإعاد�Gا�إى�نصاGÊا�ومسارها�الصحيح" بنما"القوة�العسكرية�كان�من�أجل�دعم�الديمقراطية�-ي�

يــة،�الـذي�ينشــد�الســ;م�والديمقراط) Panama(واّدعـت�الو8يــات�اjتحــدة��مريكيـة،�أ�Gــا�تســ·ى�لـدعم�شــعب�بنمــا

،�وأن�تعزيـــز�اح�ـــNام�حقـــوق�"نورييغـــا"،�إنمـــا�ينبËـــ�4عrـــى�أســـاس�عـــدم�شـــرعية�نظـــام�حكـــم�"بنمـــا"وزعمـــت�أن�جـــواز�غـــزو�

ولقـد�قوبـل�التـدخل�العسـكري��)P.)4نسان،�وقيم�الديمقراطية�µـي�أهـداف�مشـروعة�-ـي�النظـام�القـانوني�الـدوي�السـائد

�-ي�مجلس��من�و-ي�الجمعية�العامةوبدا�هذ�،برفض�وإدانة�أغلب�الدول " بنما"�مريكي�-ي�
ً
  . ا�اjوقف�واضحا

أمــا�فيمــا�يتعلــق�بموقــف�اjجتمــع�الــدوي�مــن�هــذا�التــدخل،�فلــم�تتطــرق�أي�دولــة�مــن�الــدول�أثنــاء�اjناقشــات�ال5ــ�4

�مـــن�ِقبـــل�الو8يـــات�اjتحـــدة،�لحـــق�مع�ـــNف�بـــه�-ـــي�القـــانون�الـــدوي�يج?ـــ
ً
�ممارســـة }�دارت�داخـــل�مجلـــس��مـــن،�إـــى�أنـــه�ُيَعـــدُّ

�للديمقراطية
ً
  )5(.استخدام�القوة�انفراديا�دعما

                                                           

  .30خالدي�فتيحة،�مرجع�سابق،�ص�)1(

  ).ص.ر.د(مرجع�سابق،محمد�محمد�سعيد�الشعي¿4،�/ د)2(

[�،�مرجع�سابق،�ص/ د�)3(    .58محمد�خليل�اĵو

  .95عماد�الدين�عطا�هللا�اjحمد،�مرجع�سابق،�ص/ د�)4(

[�،�/ د�)5(   .59سابق،�صالرجع�اjمحمد�خليل�اĵو
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'
�����3 �عـام�) )Haitiإّن�التـدخل�بذريعـة�إعـادة�الديمقراطيـة�-ـي�هـاي� �/"� :�45	����� ?	("��% ��%��@�� !�

،�كانــت�اjـــّرة��وـــى�ال5ـــ�4تســـ·ى�ف¼Gــا�الو8يـــات�اjتحـــدة��مريكيـــة�للحصـــول�عrــى�تفـــويض�رســـم�4مـــن��مـــم�اjتحـــدة�1994

ســــماح�لهــــا�باســــتخدام�القـــــوة�-ــــي�القــــارة��مريكيــــة�لتســـــهيل�عــــودة�الديمقراطيــــة�اjخلوعــــة�مـــــن�خــــ;ل�قــــوات�متعـــــددة�لل

بالســـ·ي�للحصـــول�عrـــى��940الجنســـيات�فقـــط،�لـــذا،�فـــإن�الو8يـــات�اjتحـــدة��مريكيـــة�كانـــت�ُملَزمـــة�بموجـــب�القـــرار�رقـــم�

  ) 1(.دعم�دول�أخرى،�ومشارك Gا�-ي�تشكيل�هذه�القوات

�1994-07-31اjـؤرخ�-ـي�940طور�-ي�اjفاهيم،�هو�الذي�دفع�بمجلس��مـن�الـدوي�إـى�إصـدار�القـرار�رقـم�وهذا�الت

وضـمان�الرجـوع�السـريع�للـرئيس�" هـاي45"الذي�يؤكد�بأن�هدف�الجماعة�الدولية�يتمثل�دائمـا�-ـي�إعـادة�الديمقراطيـة�-ـي�

" هــاي45"،�بعــد�أن�وصــف�اjجلــس�الوضــعية�-ــي�"Jean-Bertrand Aristide" "جــون�برترانــد�أريســتيد"اjنتخـب�شــرعيا�

،�"هـــاي45"بعـــد�»نقـــ;ب�العســـكري�عrـــى�الـــرئيس�اjنتخـــب��بأ�Gـــا��تشـــهد�اتســـاع�تـــدهور�الوضـــعية�Pنســـانية�اjتفاقمـــة�-ـــي�

بأن�هناك�أفعا�8أخرى�نجمت�عن�هذه�الحالة�»نق;بيـة،�" هاي45"مضيفا�عrى�وصفه�هذا�بغية�إرجاع�الديمقراطية�-ي�

ى��تكثيف�»خ�Nاقات�اjنتظمة�للحريات�اjدنيةأدت�إ.)2( 

"
 $��	����4 �مـن�الحـا8ت�ال5ـ�4تـو�ي�ظاهريـا�بأ�Gـا�سـابقة�تؤيـد�الحجـة�القائلـة�بتمتـع�الـدول�:�	�"/� �	�9�@�4 !�

بحــق�اســتخدام�القــوة�انفراديــا�لــدعم�حكـــم�ديمقراطــي�-ــي�دولــة�مــن�الـــدول،�التــدخل�العســكري�النيج?ــNي�-ــي�ســـ?Nاليون�

فقـــــــد�اســـــــتخدمت�نيج?Nيـــــــا�القـــــــوة�العســـــــكرية�-ـــــــي�ســـــــ?Nاليون�باســـــــم�الجماعـــــــة�»قتصـــــــادية�لـــــــدول�غـــــــرب��)3(.1998عـــــــام�

،�دون�Î1998عــــادة�الحكومــــة�اjنتَخبــــة�ديمقراطيــــا�إــــى�ســــدة�الحكــــم�بعــــد�أن�أطــــيح�GÊــــا�-ــــي�عــــام�) ECOWAS(إفريقيــــا

  )4(.تفويض�صريح�من�مجلس��من�الدوي


ھ  ����@��%�� ("����%	� ?������	� �/"���B�����	� �،�1991-ــي�وقــت�مبكــر�يرجــع�إــى��Gايــة�حــرب�الخلــيج�-ــي�عــام�: !��

قّرت�مجموعة�ضمن�إدارة�الرئيس�جورج�بوش��ب،�بـأن�ا�Gيـار�Pتحـاد�السـوفياتي�
َ
قـد�فـتح�الطريـق�أمـام���–سـابقا�–أ

هذه�اjجموعة��،�أو"[��بعض�أعضاء1996الو8يات�اjتحدة�8ستخدام�تفوقها�العسكري�النا�ø]üبحّرّية�أكNO،�و-ي�عام�

،�وكجزء�من�اjشروع�مـن�1998بأن�تركز�إسرائيل�عrى�إزاحة�صدام�عن�السلطة�-ي�العراق�كغاية�بحد�ذا�Gا،�و-ي�عام�

،�إـى�"Paul Wolfowitz" "بـول�ولفـوي�}"و�"Donald Rumsfeld" "دونالـد�رامسـفيلد"أجـل�عهـد�أمريكـي�جديـد،�كتـب�

  )5(.يضع�نصب�عينيه�إزاحة�صدام�حس?ن�عن�السلطةيطلبان�منه�أن��"Clinton" "كلينتون "الرئيس�

بعـــدة�صـــفات،�مGHـــا�الطاغيـــة،�والـــديكتاتور،�الـــذي�حطـــم�آمـــال�شـــعبه�" صـــدام�حســـ?ن"قـــام�جـــورج�بـــوش�بوصـــف�

ووصف�حكمه�بأنه�نظام�فاسد،�وأنه�يجب�عrى�كل�الدول�أن�تقف�مع�الو8يات�اjتحدة��مريكية�راعية�الديمقراطية�

وعليـــه�فالحلفـــاء،�تخيلـــوا�أG�ّـــم�بطريقـــة�ســـاذجة�تكفـــي�أن�) 6(.وشـــعبه�مـــن�نظـــام�حكمـــه�الفاســـد�-ـــي�حرGÊـــا�لتحريـــر�العـــراق

ر�جميــع�شــعوب�اjنطقــة�اjفتونــة�GÊــم�واjمتنــة�لهــم،�أن�تعتمــد�وتتبËــ��بلمــح� يطيحــوا�بالطاغيــة�ويOــNزوا�قــو�Gم،�ح5ــ��ُتقــّرِ
                                                           

  . 209عماد�الدين�عطا�هللا�اjحمد،�مرجع�سابق،�ص/ د�)1(

  .214دي،�مرجع�سابق،�صمحمد�سعا�)2(

[�،�/ د�)3(   .63سابق،�صرجع�ممحمد�خليل�اĵو

  .75مرزق�عبد�القادر،�مرجع�سابق،�ص)4(

العـــراق�وPرهــــاب�وPمNOاطوريـــة��مريكيــــة،�ترجمـــة�عمــــر��يـــوبي،�دار�الكتــــاب�العربــــي،��ويســـrي�كــــ;رك،�»نتصـــار�-ــــي�الحـــروب�الحديثــــة،�)5(

  .122،�ص2004ب?Nوت�

  .�168عبد�العظيم�عطا�هللا،�مرجع�سابق،�صرانة�عطا�هللا/ د)6(
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ذاب�بالنسـبة�إـى�بلـدان�اjنطقـة��خـرى،�البصر�أنظمـة�ديمقراطيـة،�آخـذة�مثـال�العـراق،�الـذي�أصـبح�مثـال�الحريـة�الجـ

  )1(.2002-ي�خطابه�-ي�اjعهد��مريكي�للمشاريع�-ي�شهر�فيفري�عام�" بوش"حسبما�قال�الرئيس�

ولقـد�تــذّرعت�الو8يــات�اjتحــدة��مريكيـة�وبريطانيــا�-ــي�عــدوا�Gما،�واحت;لهمــا�للعـراق��بتحريــر�العــراقي?ن�مــن�نظــام�

رات�أخـرى،�لكـن�اjمارسـات��مريكيـة�ديكتاتوري،�وبنشـر�الديمقراط ِNّـOـى�جانـب�ميـة،�وفـرض�اح�ـNام�حقـوق�Pنسـان،�إ

ِهينـة�لçسـرى�
ُ
jذلة�واjي،�وتسرب�الصور�اúاب�العراNى�امتداد�ال�rي�هذا�البلد،�وما�ت;ها�من�انتشار�للفو�[��والعنف�ع-

هـــرت�مـــدى�زيـــف�هـــذه�الـــذرائع،�وأبـــرزت�الوجـــه�العـــراقي?ن�لـــدى�قـــوات�»حـــت;ل،�ســـواء��مريكيـــة�مGHـــا�أو�الNOيطانيـــة،�أظ

ْخِجـل�واjفـزع�ل;حـت;ل،�كمـا�كشـفت�حجـم�الهـوة�الفاصـلة�بـ?ن�الخطابـات�والشـعارات�ال5ـ�4ترفعهـا�الو8يــات�
ُ
jالحقيقـي�ا

اjتحــــدة�رائــــدة�وحاميــــة�الديمقراطيــــة�-ــــي�اjجتمــــع�الــــدوي�مــــن�أجــــل�الحــــرص�عrــــى�نشــــر�الديمقراطيــــة�وحقــــوق�Pنســــان�

 )2(.العالمبمختلف�أرجاء�

#	��	� ���	�
 �����:%�"	� �*�	 �/"�	� >��� $% ���/	� �"3��  
إّننـــا�نعـــيش�اليـــوم�مرحلـــة�يبـــدو�أ�Gـــا�إعـــادة�تشـــكيل�مخطـــط�للنظـــام�العـــالم�4بواســـطة�الـــدول�القويـــة،�فـــالحرب�-ـــي�

�NـOيـا�لخلـق�نظـام�عـالم�4عjض�أن�يكـون�عاNــ
َ
نشـر�الديمقراطيــة،�العـراق�وأفغانسـتان،�مـا�µـي�إ�8جـزء�واحـد�مـن�جهـد�ُيف�

N?ى�خطر�كبrا�تنطوي�أيضا�عGHنسان�والديمقراطية،�) 3(.وليست�هذه�الفكرة�محض�خيال�فحسب،�ولكPفقيم�حقوق�

أصـــبحت�تفـــرض�نفســـها�قســـرا�عrـــى�الـــدول�غ?ـــ�Nالغربيـــة،�مـــن�خـــ;ل�تنـــامي�حـــق�اjجتمـــع�الـــدوي�-ـــي�التـــدخل�-ـــي�الشـــؤون�

»ختصـاص�الـداخrي�للدولـة،�وإنمـا�أصـبحت�خاضـعة�لرقابـة�الـدول�الداخلية�للدول��خرى�،�حيث�لم�تعد�من�صـميم�

  )4(.واjنظمات�الدولية

ولكـــن�هــــذا�النــــوع�مــــن�التــــدخل�باســـم�الديمقراطيــــة�وحقــــوق�Pنســــان،�ظهــــر�-ـــي�اjجتمــــع�الــــدوي�£ســــباب�ومصــــالح�

لة،ومن�أهـم��هـداف�الخفيـة�مـن�وراء�هـذا�التـدخل،�فـرض�إيديولوجيـة�غربيـ ة�عrـى�بـاúي�الـدول�شخصية�للدول�اjتدّخِ

خل�ف¼Gا،�خاصة�»ستي;ء�عrى�ثروات�النفط تدَّ
ُ
jوات�الطبيعية�للدول�اNÞب�الGهذا�من�جهة،�ومن�جهة�أخرى��.  

���
 ������)��	� ������1�	��"�8� E�����! :تحمــــل�رســــالة�ســــماوية�مقدســــة�تــــدعوها�للتوســــع،�) أ.م.و(إّن�»عتقــــاد�بــــأّن�

،�إضـافة�إــى�تسـريع�عمليـات�تـدم?�Nوإبــادة�"أوريغـون "و" كاليفورنيـا"و" تكسـاس"اسـُتخِدم�كذريعـة�إديولوجيـة�بـّررت�ضــم�

: -ــي�خطبتــه�الشــه?Nة�قــائ;" ودرو�ويلســون "،�أعلــن�الــرئيس�1917وعنــد�اjشــاركة�-ــي�الحــرب�عــام�. ســكان�أمريكــا��صــلي?ن

،�لُنظِهـر�أؤمن�بأن�هللا�زرع�فينا�رؤية�الحرية،�و�8أستطيع�أن�أحِرم�نف½[�4من��مل�بأننا�شعب�مختار�"
ً
اختيارا�مشهودا

  )5(".£مم�العالم�كيف�تس?�Nعrى�ُسبل�الحرية

�NOفوكوياما"كما�اعت""Fokoyama"تحدة�بوصفها�ممثلة�للحداثة�والديمقراطية�jالحرب�القائمة�ب?ن�الو8يات�ا�،

 Ñى�مشك;ت�مبدئية�لز�الغربية،�والراديكالية�Pس;مية�أو�الفاشية�Pس;مية،�ترجع�با£ساس�إ
ّ
س;م�مع�الحداثة،�فرك

�لذلك� ��مريكية، �السيطرة �إس�Nاتجية �أمام �وأخ;úي �ومعر-ي �ثقا-ي �كمكون �Pس;م �ُيبدGåا �ال45 �اjمانعة �حجم عrى

                                                           

  .84أ8ن�كاييه،�مرجع�سابق،�ص) 1(

سبتمNO،�من�غزو�أفغانستان�إى�احت;ل�العراق،�اjطبعة�والوراقـة�الوطنيـة،��11إدريس�لكري4Ë،�التداعيات�الدولية�الكNOى�£حداث�/ د) 2(

 . 196،�ص2005 ،�اjغربمراكش

  .99،صإيريك�هوبزباوم،�مرجع�سابق) 3(

  .78،�ص2014لسنة��20،�العدد�07عادل�حمزة�الO}وني،�التدخل�-ي�الع;قات�الدولية�رؤية�قانونية،�مجلة�الكوفة،�اjجلد/ د) 4(

  .300،�ص2008ديفيد�ك?ن،�حرب�ب;��Gاية،�وظائف�خفية�للحرب�عrى�Pرهاب،�ترجمة�مع?ن�Pمام،�مكتبة�العبيكان،�الرياض��)5(
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إى�ضرورة�احتواء�الفاشية�Pس;مية�عسكريا�وأمنيا�وسياسيا�من�جهة،�ومن�جهة�أخرى�داخليا�من�" فوكوياما"يدعو

  ) 1(.عل¼Gم�أن�يختاروا�احتواء�هذه�الظاهرة،�إذا�ما�كانوا�يريدون�اjصالحة�مع�الحداثة�قبل�اjسلم?ن�أنفسهم،�الذين

ال5ـــ�4بشـــروا�GÊـــا�بأ�Gـــا�ســـتكون�إنســـانية�وعامـــة�كمـــا�يقـــول�الـــدكتور�محمـــد�–ومGHـــا�الديمقراطيـــة�–إّن�الحداثـــة�الغربيـــة

-ـي�أوروبـا،�كانـت�لصـالح�Pنسـان��وروبـي�عابد�الجابري،�انقلبت�عrى�نفسها�من�خـ;ل�مسـ?G�Nا،�حيـث�نشـرت�قيمـا�ليNOاليـة�

  )2(.بدون�شك،�ولكن�الحداثة��وروبية�أخفقت�-ي�تحقيق�مشروعها�كام;،�أي�مشروع�جعل�Pنسان�هو�القيمة�العليا

أمــا�بالنســبة�للعــالم�Pســ;مي�والعربــي،�فــإّن�الرقعــة�Pســ;مية�عمومــا،�والعربيــة�مGHــا�عrــى�وجــه�الخصــوص،�بقيــت�

8متــــداد�ريــــاح�الديمقراطيــــة،�خ;فــــا�لجــــل�منــــاطق�العــــالم��خــــرى�بســــبب�تخلــــف�قيم Gــــا�الثقافيــــة،�وثقــــل�قلعــــة�ممانعــــة�

اjواريـــث�التاريخيـــة�Pســـ;مية�اjحكومـــة�با8ســـتبداد�وأخـــ;ق�الطاعـــة�العميـــاء�بمـــا��8ي�ـــNك�مجـــا�8لقـــيم�الحريـــة�وال|}عـــة�

اثـــة�السياســــية�والديمقراطيــــة،�إ�8بالبــــدء�بمشــــروع�الفرديـــة؛�ومــــن�ثــــم��8ســــبيل�للعـــرب�واjســــلم?ن�إــــى�ولــــوج�بوابــــة�الحد

إص;ح�ثقا-ي�ودي�4Ëواسع�النطاق،�فالقوى�الغربيـة�غالبـا�مـا�تجـد�-ـي�تفسـ?Nات�الثقافـة�والـدين،�ملجـأ�آمنـا�لتNOئـة�نفسـها�

  )3(.من�الصراعات�والتوترات

مــــــن�إيــــــديولوجيات�إّن�الديمقراطيــــــة�منظومــــــة�إيديولوجيــــــة�كOــــــNى،��8تختلــــــف�كث?ــــــNا�عمــــــا�غمــــــر�العصــــــر�الحــــــديث�

شــمولية،�كا8شــ�Nاكية�والشــيوعية�وربمــا�الفاشــية�والنازيــة،�وقــّوة�ُمناِهضــة�للعقائــد�وُمقاِرعــة�لçديــان،�ويؤيــد�هــذا�الــرأي�

أنــــه�راج�بــــ?ن�كث?ــــ�Nمــــن�اjثقفــــ?ن�والسياســــي?ن�الغــــربي?ن�وح5ــــ��العــــرب�تفســــ?�Nالغيــــاب�الــــديمقراطي�عــــن�اjنطقــــة�العربيــــة�

نـــه�غالبـــا�بالفشـــل�الـــديمقراطي�ممانعـــة�أهلهـــا�لقبـــول�القـــيم�العلمانيـــة�الصـــلبة�مقابـــل�تشـــب(Gم�وPســـ;مية،�أو�مـــا�ُيعOّـــ�Nع

  )4(.بالعقائد�الدينية

،�أن�اjنظمــات�2001-09-11لقــد�زعــم�الغــرب�وعrــى�رأســهم�الو8يــات�اjتحــدة��مريكيــة�-ــي�مرحلــة�مــا�بعــد�أحــداث�

ليم�Pس;م�تحرض�عrى�Pرهاب،��مر�الذي�يتطلب�تغي?�Nال�45قادت�تلك��حداث،�µي�منظمات�عربية�اjنشأ،�وأّن�تعا

وهو�ما�أدى�إى�ظهور�فكرة�التـدخل�العسـكري�مـن�أجـل�نشـر�قـيم��)5(غربية،-أنماط�الثقافة�العربية�عrى�أسس�أمريكية

أجمـــع�لنشـــر��8تريـــد�إ�8الهيمنـــة�عrـــى�العـــالم�) أ.م.فـــالو(الحداثـــة�والديمقراطيـــة�الغربيـــة�-ـــي�الـــدول�العربيـــة�وPســـ;مية،�

كمــا�أ�Gــا�تســ·ى�لفـــرض��)7(و-ــي�الحقيقــة،�ثقاف Gــا�µــي�مــن�أكÞــ�Nالثقافــات�الدينيـــة��صــولية�تطّرفــا�-ــي�العــالم؛��)6(ثقاف Gــا،

ومــن�) 8(سياســات�خارجيــة�تتعــارض�مــع�الــدين�Pســ;مي،�أو�عrــى��قــل�تحتــاج�لف�ــNة�زمنيــة�للتحــول�مــن�حالــة�إــى�أخــرى،

ل�jحاولـــة�فـــرض�الديمقراطيـــة�بـــالقوة،�منـــع�بعـــض�الـــدول�Pســـ;مية�مـــن�تطبيـــق�أهـــم��هـــداف�الخفيـــة�مـــن�وراء�التـــدخ

                                                           

  ).ص.ر.د(ابق،�عابر�نجوى،�مرجع�س�)1(

  .44،�ص2012حصاد�فلسط?ن��سبو�ي،�مركز�دراسات�فلسط?ن�والعالم،�ب?Nوت��حادية�للديمقراطية،�عبد�هللا�بن�عrي�العليان،�القراءة)2(

  .252رفيق�عبد�الس;م،�مرجع�سابق،�ص�)3(

  .246نفس�اjرجع،�ص�)4(

  .376،�ص2013واjتغ?Nات،�منشورات�الحل¿�4الحقوقية،�ب?Nوت�خليل�حس?ن،�النظام�الدوي،�اjفاهيم�و�سس،�الثوابت�/ د�)5(

محمــد�ســـيد�أحمـــد�اjســـ?N،�زلــزال�الحـــادي�عشـــر�مـــن�ســبتم�NOوتوابعـــه�الفكريـــة،�دار��Gضـــة�مصــر�للطباعـــة�والنشـــر�والتوزيـــع،�القـــاهرة�/ د�)6(

  . 29،�ص2003

  .14،�مرجع�سابق،�ص2001سبتم11��NOنعوم�تشومسكي،�Pرهاب،�حالة��)7(

خليـــل�حســـ?ن،�ذرائـــع�Pرهـــاب�الـــدوي�وحـــروب�الشـــرق��وســـط�الجديـــد،�احـــت;ل�العـــراق�وأفغانســـتان�والعـــدوان�عrـــى�غـــزة�ولبنـــان،��/د�)8(

  .353،�ص2012منشورات�الحل¿�4الحقوقية،�ب?Nوت�
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�-ـــــي�تراجـــــع�الـــــدول�العربيـــــة�وPســـــ;مية�عـــــن�اعتمـــــاد�مبـــــادئ�الشـــــريعة�
 
مبـــــادئ�الشـــــريعة�Pســـــ;مية،�وهـــــو�مـــــا�َيظهـــــر�جليـــــا

4Ëي�للتشريع�الوطrس;مية�كمصدر�أصP.  

�����
 ����	� ?����� ���ريكيـة،��Gـدف�بشـكل�خـاص�إـى�الـتحكم�-ـي�الÞـNوات�الطبيعيـة،�إّن�الو8يـات�اjتحـدة��م: �

مـن�»حتيــاط�العـالم4،�هـذا�مــن�% 80و-ـي�مقـدم Gا�الـنفط،�وتريــد�نفـط�الخلـيج�للضــغط�عrـى�أوروبـا�واليابـان،�£ّنــه�يمثـل

وبـــــالرغم�مـــــن�)  1(.جهـــــة،�ومـــــن�جهـــــة�أخـــــرى،�مـــــن�يـــــتحكم�-ـــــي�هـــــذه�الÞـــــNوة�يـــــتحكم�-ـــــي�النظـــــام�العـــــالم��4حـــــادي�القطبيـــــة

�أ�Gــا�تســ·ى�إــى�اســتنفاد�احتيــاطي�منطقــة�الخلــيج�) أ.م.و(اعتبــار
ّ
مــن�أهــم�دول�العــالم�مــن�حيــث�»حتيــاطي�النفطــي،�إ8

  ) 2(.،�وهذا�ما�ُيعت�NOمن�صميم��هداف�Pس�Nاتجية��مريكية1973تفاديا�لتكرار�أزمة�أكتوبر

عل�من�الضـروري�أن�تحـتفظ�الو8يـات�فمنطقة�الخليج،�وما�تحويه�من�كميات�هائلة�من�احتياطيات�النفط،�تج

اjتحــــدة�ِبُحّرّيــــة�التــــدخل�-ــــي�Pقلــــيم،�و»ســــتفادة�مــــن�تلــــك�الÞــــNوة�النفطيــــة�الهائلــــة،�ولــــم�تعــــد�خريطــــة�الــــنفط،�و¤بــــار�

وPمـــدادات�وتـــأم?ن�الطـــرق،�مســـألة�تقـــع�ضـــمن�اهتمـــام�أبـــاطرة�صـــناعة�الـــنفط�ودوائـــر�التجـــارة�واjـــال�و»قتصـــاد�خـــارج�

  )3(.ا،�بل�بات�النفط�محل�اهتمام�دوائر�الدفاع�و�من�القومي�واjخابرات�والشؤون�الخارجيةPدارة�وداخله

،�2001-09-11ومــن�الواضــح�أن�سياســة�الو8يــات�اjتحــدة��مريكيــة�بعــد�حــرب�الخلــيج�الثانيــة،�وبعــد�أحــداث����

تــــدخل��75هنــــاك�أكÞــــ�Nمــــن�متجهــــة�نحــــو�اســــتكمال�الســــيطرة�عrــــى�مصــــادر�الطاقــــة�كمــــا�هــــو�الحــــال�-ــــي�آســــيا�الوســــطى،�ف

  )4(.،�كان�آخر�هذه�التدخ;ت�-ي�أفغانستان�والعراق1945عسكري�أمريكي�-ي�مناطق�العالم�منذ�

كمــا�نشــ?�N-ــي�هــذا�الســياق�إــى�أّن�دعــم�الثــورة�-ــي�ليبيــا�يتصــل�بــدون�شــك�بمــا�لهــا�مــن�أهميــة�إســ�Nاتيجية،�وكو�Gــا�

�مـن�أهـم�احتياطيـات�الـنفط�والغـاز�العـالم4،
ً
،�وهـذا�مـا��تملك�واحدا

ً
وهـو�حيـوي�£وروبـا�بالـذات�وللسـوق�العاjيـة�إجمـا8

  )5(.�8يمكن�عزله�عن�التنافس�ب?ن�القوى�العاjية�الكNOى 

  ا�طلــب�الثالـــث

  العسكري�وذريعة�نشر�الديمقراطية مشروعية�التدخل�
ن�اjوضوعات�ال�45دار�ُيعت�NOموضوع�التدخل�من�أجل�نشر�الديمقراطية،�و8سيما�باستخدام�القوة�العسكرية،�م

حولها�جدل�ونقاش�كب?Nان�-ي�الفقه�الـدوي،�وتحديـدا�مـدى�مشـروعية�هـذا�النـوع�مـن�التـدخ;ت�-ـي�الع;قـات�الدوليـة،�

فكيــف�يمكـــن�تحقيـــق�التوافـــق�بـــ?ن�الديمقراطيــة�كحـــق�مـــن�حقـــوق�Pنســـان�وبعــض�اjبـــادئ��صـــلية�ال5ـــ�4اســـتقّر�عل¼Gـــا�

  )6(حديدا�مبدأ�عدم�جواز�التدخل�اjنبثق�عن�فكرة�السيادة�الوطنية؟�النظام�الدوي�بصيغته�اjعاصرة،�وت

إذا�كانـــت�القـــوى�»جتماعيـــة�ال5ـــ�4تطمـــح�إـــى�الديمقراطيـــة،�µـــي�-ـــي�الGHايـــة�ضـــعيفة�وقليلـــة،�ثـــّم�إذا�كـــان�عـــدد�مـــن�

èـــــي�أن�نـــــدعم��نظمــــة�الســـــلطوية�أو�»ســــتبدادية،��8ينـــــتهج�نتيجــــة�لـــــذلك��ســــاليب�الديمقراطيـــــة�-ــــي�الحكـــــم،�أفــــ;�ينب

                                                           

  .109ص،�2013جمال�عrي�مðي�الدين،�دور�مجلس��من�-ي�تحقيق�السلم�و�من�الدولي?ن،�دار�وائل�للنشر،��ردن�/ د�)1(

  .107ختال�هاجر،�مرجع�سابق،�ص�)2(

  .182خليل�حس?ن،�ذرائع�Pرهاب�الدوي�وحروب�الشرق��وسط�الجديد،�مرجع�سابق،�ص/ د�)3(

  .93رنا�أحمد�حجازي،�مرجع�سابق،�ص�)4(

مركز�دراسات�الوحدة�أحمد�خميس�كامل�وآخرون،�الديمقراطية�اjتعNÞة،�مسار�التحركات�العربية�الراهنة�من�أجل�الديمقراطية،��)5(

  .279،�ص2014العربية،�ب?Nوت�

  .09حمد�زه?�Nشامية،�طارق�الجاسم،�مرجع�سابق،�ص/ د�)6(
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الديمقراطيـــة�بقـــوة�مـــن�خـــ;ل�محاولـــة�فرضـــها�مـــن�الخـــارج�بمـــا�-ـــي�ذلـــك�-ـــي�هـــذه�الحالـــة�بأســـاليب�الحـــرب�حيثمـــا�كانـــت�

  )1(منعدمة،�و�8تستطيع�أن�تنشأ�بطريقة�ذاتية�النمو؟�

إّن�Pشــــــــكالية�اjتعلقــــــــة�بمســــــــألة�نشــــــــر�الديمقراطيــــــــة�بــــــــالقوة،�تكمــــــــن�با£ســــــــاس�-ــــــــي�الطــــــــرح�واjبــــــــدأ،�فــــــــإذا�كانــــــــت�

،�أي�أ�Gــا�تف�ــNض�الحكــم�الــذي�يرتضــيه�الشــعب�وينبثــق�عنــه�مهمــا�"حكــم�الشــعب�بالشــعب�وللشــعب"لديمقراطيــة�µــي�ا

-ـي�هـذا�Pطـار،�سـوف�نتطـرق�إـى�كــل��)2(كـان�شـكله،�فكيـف�ُيفـرض�عrـى�شـعب�مـا�نوعـا�معينـا�مــن�الديمقراطيـة�بـالقوة؟

راطيــة�بــالقوة�-ــي�الفــرع��ول،�ثــم�بيــان�تقــدير�مـن�موقــف�الفقــه�والقضــاء�الــدولي?ن�مــن�التــدخل�مــن�أجـل�إحــ;ل�الديمق

  .نظرية�هذا�التدخل�-ي�الفرع�الثاني

���� ���	�
 �����:%�"	� >�4�8 9�@4�	� �/"�	� $% �	�"	�  %�1%	� 5�%  
ل�ف¼Gـا،� تـدخَّ

ُ
jإّن�آراء�الفقهاء�تتأرجح�ب?ن�مؤيد�ومعارض�لفكرة�التـدخل�مـن�أجـل�إحـ;ل�الديمقراطيـة�-ـي�الـدول�ا

ّيــار�ينظــر�مــن�زاويــة�معينــة،�ويقــدم�حجــج��وأســانيد�قــد�تكــون�تتماüــ[��وقواعــد�القــانون�الــدوي�العــام،�وقــد�تكــون�فكــل�ت

  .ذريعة�لخدمة�اjصالح�الخاصة�لدولة�ما�أو�لطائفة�معينة

ـي�هـاميلتون�" يـرى�الفقيـه�"Lee Hamilton "دارة��مريكيـة�ملَزمـة�بإعـادة�تعريـف�مفهـوم��مـن�القـومي�Pبـأن��،

د�ان Gــــاء�الحــــرب�البــــاردة،�نظــــرا�إــــى�تغ?ــــ�Nال Gديــــدات�ال5ــــ�4تواجــــه�اjصــــالح��مريكيــــة�ممثلــــة�-ــــي�انتشــــار�أســــلحة�الــــّدمار�بعــــ

  )3(.الّشامل�ومساندة�الديمقراطية�ومنع�البؤس�Pنساني

حمايـة�تسـ·ى�لنشـر�الديمقراطيـة�و �–-ي�الظاهر�–فمن�خ;ل�هذا�الّرأي،�يتب?ن�لنا�أن�الو8يات�اjتحدة��مريكية�

حقـــوق�Pنســـان،�لكـــن�الـــذي�Gåمنـــا�-ـــي�هـــذا�الصـــدد،�هـــو�موقـــف�الفقـــه�والقـــانون�والقضـــاء�مـــن�هـــذه�اjســـألة،�وهـــذا�مـــا�

  : سنبينه�-ي�العناصر�¤تية

���
  �1� $% �/"�	� $% �	�"	� ;:�	� هناك�اتجاهان�فقهيان�مختلفان�بشأن�هذه�: �	"�%:����� �*�5�%

  :ما�سنبّينه�-ي�النقطت?ن�التاليت?ن�اjسألة،�ولكل�مGHما�حججه،�وهذا

�
  ��1� $�% �/"��2	 "�A�D%	���A��	������ ������:%�"	� :يـرى�هـذا�الجانـب�مـن�الفقـه�أن�هنـاك�جملـة�مـن�العوامــل�

تؤيــــد�حــــق�اســــتخدام�القــــوة�العســــكرية�مــــن�أجــــل�نشــــر�الديمقراطيــــة�كحــــق�مــــن�حقــــوق�Pنســــان��ساســــية،�حيــــث�أنــــه�

ويـأتي�, الصـكوك�الدوليـة�ال5ـ�4تؤيـد�حـق�التـدخل�الـدوي�مـن�أجـل�نشـر�الديمقراطيـةبحسب�هذا�الـرأي�توجـد�الكث?ـ�Nمـن�

،�الـذي�ُيعـّد�-ـي�الواقـع،�بمثابـة�العهـد��عظـم�-ـي�مجـال�Pشـارة�1948-ي�مقـدم Gا�Pعـ;ن�العـالم�4لحقـوق�Pنسـان�لعـام�

  )4(.إى�الحق�-ي�الديمقراطية

يفرض�التدخل�ضد�أنظمة�الحكم�»ستبدادية،�فا£صل�أن�ويزعم�أنصار�هذا�اjفهوم�أن�قانون�حقوق�Pنسان�

�،
ً
التـــدخل�العســــكري�Îقامـــة�نظــــام�ديمقراطـــي،�أو�أرســــتقراطي�أو�اشــــ�Nاكي�أو�شـــيو�ي،�أو�أّي�صــــيغة�للحكـــم�لــــيس�ُمOــــNّرا

دة،� ولكـــن�إذا�مـــا�اتســـمت�ممارســـات�أّي�مـــن��نظمـــة�الســـالفة�الـــذكر�بـــا8نحراف�والفســـاد،�بحيـــث�تصـــبح�أنظمـــة�مســـتّبِ

                                                           

  .45أ8ن�كاييه،�مرجع�سابق،�ص)1(

  .232ليrى�نقو�8الرحباني،�مرجع�سابق،�ص�)2(

  .181محمد�يعقوب�عبد�الرحمن،�مرجع�سابق،�ص�)3(

  .19سابق،�صحمد�زه?�Nشامية،�طارق�الجاسم،�مرجع�/ د�)4(
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ه�أســــلح Gا�ووســــائلها�القمعيــــة�ضــــد�شــــعG¹ا�الــــذي�عهــــد�إل¼Gــــا�بمســــؤولية�رعايــــة�مصــــالحه،�فــــإّن�التــــدخل�العســــكري�توجــــ

  )1(.الخارâي�Îقصاء�هذا�النظام�الفاسد،��8ُيعّد�فقط�عم;�مشروعا�من�الناحية�القانونية،�بل�هو�واجب�أخ;úي

ِقبــل�الفقــه�الغربــي��وروبــي�و�مريكــي��عنــد�ظهــور�الحــديث�عــن�التــدخل�الــدوي�مــن�أجــل�نشــر�الديمقراطيــة،�مــن

كاسـتثناء�مـن��صـل�-ـي�الع;قـات�الدوليـة،�وهـو�عـدم�جـواز�التـدخل�-ـي�شـؤون�الـدول،�كـان�الفقـه�يبËـ�4رأيـه�عrـى�أســاس�

�أنـه�يتوافـق�مــع�
ّ
أن�هـذا�النـوع�مـن�التـدخ;ت،�وإن�كـان�يتعـارض�للوهلـة��وـى�مـع�قواعـد�الشـرعية�الدوليـة��صـلية،�إ8

نشـــئت�مـــن�أجلهـــا�منظمـــة��مـــم�اjتحـــدة،�خاصـــة�حفـــظ�الســـلم�و�مـــن�الـــدولي?ن�انســـجاما�مـــع�التفســـ?��Nاjقاصـــد
ُ
ال5ـــ�4أ

  )2(.الغائي�لنصوص�ميثاق��مم�اjتحدة

نخلــص�إــى�أّن�الفقهــاء�الغــربي?ن�عمومــا،�يؤيــدون�فكــرة�التــدخل�العســكري�مــن�أجــل�نشــر�الديمقراطيــة،�متناســ?ن�

من�مشك;ت�عملية�كب?Nة،�jا�يشكله�ذلك�من�خرق�واضح�jبادئ�أصلية�-ي�ميثـاق��ما�يطرحه�هذا�النوع�من�التدخ;ت

�مــــم�اjتحــــدة،�الــــذي�ُيعــــّد�دســــتور�الع;قــــات�الدوليــــة،�وال5ــــ�4وردت�عrــــى�ســــبيل�الحصــــر�بموجــــب�الفصــــل�الســــابع�مــــن�

دولي?ن،�و-ي�حالة�الدفاع�عندما�يكون�هنالك�خرق�للسلم�و�من�ال�،اjيثاق،�واjتمثلة�-ي�اjحافظة�عrى��من�الجما�ي

 )3(.الشر�ي�عن�النفس

�
  ����1� $���% �/"����2	 E������%	� �����A��	�������� ��������:%�"	� :ي�âيـــديولوPـــى�التوجـــه�إّن�تبËـــ�4معيـــار�يســـتند�إ

�أّنـــه�ح5ـــ��الـــدول�الديمقراطيـــة�-ـــي�أوروبـــا�الغربيـــة،�غالبـــا�مـــا�
ْ
لحكومـــة�أو�زمـــرة�مـــا،�يتســـبب�-ـــي�إيجـــاد�صـــعوبات�جّمـــة،�إذ

8يات�اjتحـدة��مريكيـة�حـول�طبيعـة��هـداف�واjيـول�السياسـية�لجماعـة�مـا،��مـر�الـذي�ُيعـّد�مؤشـرا�عrـى�تختلف�والو 

  )4(.مدى�صعوبة�التوصل�Îجماع�حول�مدى�شرعية�التدخل�اjضاد�بذريعة�حماية�الديمقراطية

دون��خـــذ��مـــن�هنـــا،�يظهـــر�لنـــا�جليـــا�عـــدم�مشـــروعية�فـــرض�نـــوع�معـــ?ن�مـــن�الديمقراطيـــة�مـــن�طـــرف�بعـــض�الـــدول 

ِل�ف¼Gـــــــا أمـــــــا�القـــــــول�بفـــــــرض�مبـــــــادئ�موحـــــــدة�. بعـــــــ?ن�»عتبـــــــار�البيئـــــــة�»جتماعيـــــــة�والثقافيـــــــة�والسياســـــــية�للدولـــــــة�اjتـــــــدخَّ

للديمقراطيـــة�عrـــى�جميـــع�الشـــعوب،�فُيعـــد�مساســـا�بـــأهم�اjبـــادئ�الدوليـــة،�وµـــي�ســـيادة�واســـتق;ل�الـــدول،�ومبـــدأ�عـــدم�

فكــــرة�فــــرض�الديمقراطيــــة�بــــالقوة�العســــكرية،�ســــيؤدي�إــــى�مخالفــــة�التــــدخل�-ــــي�الشــــؤون�الداخليــــة،�باÎضــــافة�إــــى�أن�

  )5(.النصوص�ال�45تحظر�استخدام�القوة�-ي�الع;قات�الدولية

-ي�هذا�السياق،�يرى�الدكتور�عبد�الهادي�العشري،�بأن�التدخل�من�أجـل�الديمقراطيـة�أو�حقـوق�Pنسـان�فكـرة�

خرى،�أي�أ�Gا�شكل�من�أشكال�»ستعمار،�ولكن�-ي�ثوبه�الجديد،�غربية،�اjقصود�GÊا�السيطرة�والهيمنة�عrى�الدول�� 

�للديمقراطية�وحقوق�Pنسان
ً
  )6(.فالدول�الغربية�µي�أك�NÞالدول�ان Gاكا

فجانــــب�مــــن�الفقــــه�الــــدوي،�َيعتOــــ�Nأن�التــــدخل�مــــن�أجــــل�نشــــر�الديمقراطيــــة،�مــــا�هــــو�إ�8شــــكل�جديــــد�مــــن�أشــــكال�

الكOـــNى�فرضـــه�مـــن�أجـــل�تحقيـــق�مصـــالحها�Pســـ�Nاتيجية،�بغـــض�النظـــر�عـــن��تحـــاول�الـــدول �-كمـــا�ذكرنـــا�آنفـــا�-»ســتعمار

ل�-ــي�شــأ�Gا،�وإّن�أغلــب�مــن�نــادى�GÊــذا�النــوع�مــن�التــدخ;ت،�هــم�الفقهــاء��مريكيــون� مصــالح�الشــعوب�-ــي�الــدول�اjتــدخَّ

                                                           

  .556عماد�الدين�عطا�هللا�اjحمد،�مرجع�سابق،�ص/ د�)1(

  .18حمد�زه?�Nشامية،�طارق�الجاسم،�اjرجع�السابق،�ص/ د�)2(

  .20نفس�اjرجع،�ص�)3(

  .560سابق،�صرجع�معماد�الدين�عطا�هللا�اjحمد،��/د�)4(

  .49ليrى�نقو�8الرحباني،�مرجع�سابق،�ص�)5(

  .29ي،�مرجع�سابق،�صعبد�الهادي�العشر / د�)6(
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ار�النظـــام�الثنـــائي�مـــن�أجـــل�تكـــريس�التفـــوق��مريكـــي�عrـــى�اjســـتوى�الـــدوي،�والتفـــرد�-ـــي�صـــناعة�القـــرار�العـــالم�4بعـــد�ا�Gيـــ

القطبيـــة�الــــذي�كـــان�ســــائدا�-ــــي�ف�ـــNة�الحــــرب�البــــاردة�بـــ?ن�قط¿ــــ�4النظــــام�الـــدوي�آنــــذاك،�فلقــــد�وجـــدت�الو8يــــات�اjتحــــدة�

�مريكية�الفرصة�سانحة�من�أجل�التوسع�-ي�تفس?�Nنصـوص�ميثـاق��مـم�اjتحـدة�وقواعـد�القـانون�الـدوي،�بمـا�يخـدم�

  )1(.العالماjصالح�Pس�Nاتجية��مريكية�-ي�

ـــ}ُِع�أّي�شـــكل�مـــن�أشـــكال�الشـــرعية�عrـــى�التـــدخل�مـــن�أجـــل�
ْ
ويـــدعم�هـــذا�الـــرأي،�حجـــج�سياســـية�وقانونيـــة�قوّيـــة،�َت|

تطبيق�الديمقراطية�خارج�الحا8ت�الواضحة�ال�45يتحول�ف¼Gا�الخ;ف�السيا^[�4إى�حرب�أهليـة��Gـدد��مـن�والسـلم�-ـي�

  :ه�الحجج�فيما�يrيمن�اjيثاق،�وتكمن�هذ�39العالم�بمفهوم�اjادة�

ـل�مهمـة�نشـر�الديمقراطيــة�وضـما�Gا�£جهـزة�دوليــة،�µـي�-ـي�حـد�ذا�Gــا�غ?ـ�Nديمقراطيـة�مثــل��-1
َ
إّنـه�مـن�غ?ـ�Nاjعقــول�أن�ُتوك

 .مجلس��من�الدوي

-ي�مجلس��من،�الذي�تأسـس�عrـى�حسـن�النيـة�والقـدرة�عrـى�تحقيـق�السـلم�و�مـن،�لـم�يُعـد�يسـهر�" الفيتو"إّن�حق��-2

Þى�أكrمن�مصالح�الدول�الدائمة�العضويةع�N. 

ُيعتOـــ�Nفـــرض�الديمقراطيـــة�بـــالقوة�غ?ـــ�Nديمقراطـــي،�£نـــه��8يح�ـــNم�حريـــة�أولئـــك�الـــذين�ُيَحـــاَوُل�فـــرض�شـــكل�معـــ?ن�مـــن��-3

 .الديمقراطية�عل¼Gم

�)2(.إّن�الديمقراطيــــة�تنبــــع�مــــن�رغبــــات�الشــــعب،�وأّن�كــــل�إجــــراء�مفــــروض�مــــن�الخــــارج،�قــــد�Gåــــدد�الديمقراطيــــة�ذا�Gــــا�-4

فبالنســبة�للقــانون�الــداخrي�ُيمكــن�اعتبــار�الديمقراطيــة�تعب?ــNا�عــن�حــق�الشــعوب�-ــي�تقريــر�مصــ?Nها،�وعrــى�العكــس،�فــإّن�

القــانون�الــدوي�ُيج?ــ}�تعــدد�الــنظم�السياســية�و»جتماعيــة،�وعليــه�فــإّن�حــق�الشــعوب�-ــي�تقريــر�مصــ?Nها،�يتعلــق�بــالنظم�

 )3(.الداخلية،�كما�يتصل�بالوضع�الدوي�للجماعات

إّن�»تجـــاه�الفقáـــ�4اjعـــارض�للتـــدخل�الــــدوي�مـــن�أجـــل�نشـــر�الديمقراطيـــة،�يعطــــي��ولويـــة�-ـــي�التطبيـــق�للمبــــادئ�

�ساسية�ال�45قام�عل¼Gا�دستور�الع;قات�الدولية،�وتحديدا�مبدأ�السيادة�الوطنية�للدول،�ومبدأ�عدم�التدخل�اjنبثق�

ذا�»تجـــاه�بـــأن�التـــدخل�-ـــي�شـــؤون�الـــدول�لـــيس�إ�8حالـــة�كمـــا�يـــرى�أصـــحاب�هـــ. عنـــه،�وحـــق�الشـــعوب�-ـــي�تقريـــر�مصـــ?Nها

استثنائية�من��صل،�حدد�Gا�قواعد�الشرعية�الدولية�عrى�سبيل�الحصر،��8يجوز�التوسع�-ي�تفس?Nها�وتطبيقهـا�لكـي�

  .�8ُتَتَخذ�ذريعة�من�ِقبل�الدول�الكNOى،�للتدخل�-ي�شؤون�الدول��خرى�لتحقيق�مكاسب�سياسية

ذا�»تجاه،�أنه�عrى�الرغم�من�أهمية�الحق�-ي�الديمقراطية�كحق�من�حقوق�Pنسان�حاليا،�كما�يرى�أصحاب�ه

إ�8أنــه��8يمكــن�اعتبــاره�مــن�الحقــوق��ساســية�ال5ــ�4ُتOــNّر�التضــحية�باjبــادئ��ساســية�ال5ــ�4قــام�عل¼Gــا�النظــام�الــدوي،�

  )4(.وال�45تتجاوز�-ي�أهمي Gا�هذا�الحق

�����
 	� 7�%�� ��%-�% 5�%������:%�"	� G���@�	 9�@�4�	� �/"��	� $�% ("���% :ي�وضـع�مجلـس��مـن�الـدو

،�اjتعلـــــق�بالصـــــومال،�مســـــألة�إعـــــادة�1993لعــــام��814£ول�مــــّرة�-ـــــي�تـــــاريخ�عمليـــــات�حفـــــظ�الســــ;م،�ومـــــن�خـــــ;ل�القـــــرار�رقـــــم�

                                                           

  .21حمد�زه?�Nشامية،�طارق�الجاسم،�مرجع�سابق،�ص/ د�)1(

،�02محمد�بوسلطان،�الديمقراطية�عOـ�Nالقـانون�الـدوي،�هـل�يصـلح�التطبيـق�القسـري؟�مجلـة�اjجلـس�الدسـتوري�الجزائـري،�العـدد�/ د�)2(

  .154،�ص2013الجزائر

  .360،�ص2006القاهرة��اjعاصر،�إي�Nاك�للنشر�والتوزيع،-ي�القانون�الدوي��السيد�مصطفى�أحمد�أبو�الخ?N،�اjبادئ�العامة/ د)3(

  .22حمد�زه?�Nشامية،�طارق�الجاسم،�مرجع�سابق،�ص/ د�)4(
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رز�هــذا�»هتمــام�مــن�»عتبــار�للديمقراطيــة�داخــل�الــدول�ضــمن�مهــام�هــذه�العمليــات،�وضــمن�مجــا8ت�اهتماماتــه،�وبالفعــل�بــ

  )1(.2006عام�" ساحل�العاج"وقضية��1993عام�" هاي45"خ;ل�بعض�القرارات�ال;حقة�jجلس��من،�وخاصة�-ي�قضية�

،�التســهيل�للــدول��عضــاء�-ــي�تكــوين�قــوة�دوليــة�1994-07-31،�قــّرر�مجلــس��مــن�الــدوي�-ــي�"هــاي45"ففــي�قضــية�

ــــد�-ــــي�940،�وذلــــك�بموجــــب�القــــرار�رقــــم�"هــــاي45"إــــى�" أرســــتيد"متعــــددة�الجنســــيات،�وإعــــادة�الــــرئيس�الشــــر�ي�
ّ
،�والــــذي�أك

،�والعــــودة�الفوريــــة�للــــرئيس�الشــــر�ي�"هــــاي45"ديباجتـــه�عrــــى�أن�هــــدف�الجماعــــة�الدوليــــة،�هــــو�اســــتعادة�الديمقراطيــــة�-ــــي�

جــه�الســرعة�مــن�كمــا�أشــار�مجلــس��مــن�الــدوي�-ــي�قضــية�ال|ــ}اع�-ــي�مــاي�إــى�ضــرورة�العمــل�عrــى�و )2(".أرســتيد"اjنتَخــب�

  )3(.أجل�إعادة�إرساء�الحكم�الديمقراطي�والنظام�الدستوري�-ي�ماي

����	��
 �������:%�"	� ���*� ���1� $��% �/"���	� $��% �	�"��	� >���.:	� بمناســبة�النظــر�-ــي�قضــية�النشــاطات�:��5�%

�،�اعتOــــNت�محكمــــة�العــــدل�الدوليــــة�التــــدخل�مح1986وضــــدها�عــــام�" نيكــــاراغوا"العســــكرية�وشــــبه�العســــكرية،�-ــــي�
ً
ظــــورا

عنـــدما�ينّصـــب�عrـــى�اjســـائل�ال5ــــ�4يســـمح�مبـــدأ�ســـيادة�الدولــــة�باتخـــاذ�قـــرار�ف¼Gـــا�بحرّيــــة،�ومGHـــا�اختيـــار�نظامهـــا�السيا^ــــ[�4

و»قتصادي�وتقرير�سياس Gا�الخارجية،�فقد�رفضت�اjحكمة�ادعاءات�الو8يات�اjتحدة��مريكية�بأّن�تدخلها�كان�من�

Gـا�الداخليـة�ال5ـ�4تعهـدت�GÊـا�أمـام�منظمـة�الـدول��مريكيـة،�ولـم�تنفـذها�-ـي�مجـال�بتنفيذ�ال�}اما�" نيكاراغوا"أجل�ال�}ام�

،�ولـيس�للو8يــات�"نيكــاراغوا"اح�ـNام�حقــوق�Pنسـان�وإقامــة�نظـام�ديمقراطــي،�£ّن�اjسـألة�داخليــة�صـرفة�تخــص�شـعب�

وليـة،�وينــاقض�مبـدأ�اح�ــNام�اjتحـدة��مريكيـة�أي�حــق�-ـي�التــدخل،�£ّن�ذلـك�يخــرق�قاعـدة�حظـر�القــوة�-ـي�الع;قــات�الد

  )4(.سيادة�الدول��خرى�ويشكل�خرقا�jبدأ�عدم�التدخل

وقالـــت�اjحكمـــة�بـــأّن�اســـتخدام�القـــّوة�8ح�ـــNام�حقـــوق�Pنســـان،��8يمكـــن�أن�يكـــون�الوســـيلة�الفعالـــة�للـــّدفاع�عـــن�

يام�هذه��خ?Nة�بتلغيم�باح�Nام�حقوق�Pنسان�صعب�التحقيق�مع�ق) أ.م.و(هذه�الحقوق،�وأوضحت�اjحكمة�أن�تذّرع�

 )5(.إى�تدم?�Nاjنشآت�الكهربائية" EL CONTRAS" "الكون�Nاس" ودفع�عصابات�" نيكاراغوا"موانئ�

�)أ.م.و(وخلصت�اjحكمة�فيما�يخص�مسألة�استخدام�القوة�Îعـادة�الديمقراطيـة،�إـى�أّن�
ً
،�ح5ـ��ولـو�كانـت�فَرضـا

�عـــن�منظمـــة��مـــم�اjتحـــد
ً
لـــة�بالعمـــل�نيابـــة �لهـــا�اســـتخدام�القـــوة�-ـــي�هـــذه�الحالـــة،�و-ـــي�نفـــس�ُمخوَّ ة،�فإّنـــه�لـــم�يكـــن�َيِحـــقُّ

ر� َّNــــOاكــــه،��8يمكــــن�أن�ُيG الوقــــت،�فــــإّن�ال�}امــــا�مــــن�هــــذا�النــــوع،�أي�إرســــاء�نظــــام�ديمقراطــــي،�هــــو�ال�ــــ}ام�ح5ــــ��ولــــو�تــــم�ان

 )6(.استخدام�القوة�ضد�دولة�ذات�سيادة

ون�تدخ;�-ي��مور�ال�45يسمح�ف¼Gا�لكـل�دولـة�بنـاًء�عrـى�التدخل�اjحظور�يجب�أن�يككما�خلصت�اjحكمة�إى�أن�

مبـدأ�سـيادة�الدولــة�أن�تتخـذ�قرارهــا�بحريـة،�مثــل�اختيـار�النظـام�السيا^ــ[�4و»قتصـادي�و»جتمــا�ي�والثقـا-ي،�وصــياغة�

ضـــة�سياســـ Gا�الخارجيـــة،�وقالـــت�أن�ممارســـة�الـــدول،��8تOـــNر�الـــرأي�القائـــل�بوجـــود�أي�حـــق�عـــام�-ـــي�التـــدخل�دعمـــا�jعار 

                                                           

  .178،179،�صبودربالة�ص;ح�الدين،�مرجع�سابق�)1(

نظـــيم�الـــدوي�اjعاصـــر،�دار�الGHضـــة�عrـــي�رضـــا�عبـــد�الـــرحمن�رضـــا،�مبـــدأ�»ختصـــاص�الـــداخrي�أو�اjجـــال�اjحجـــوز�للدولـــة�-ـــي�ظـــل�الت/ د�)2(

  .488،�ص1997العربية،�ب?Nوت�

  .2085/2012من�قرار�مجلس��من�رقم��03انظر�الفقرة��)3(

  .82محمد�يعقوب�عبد�الرحمن،�مرجع�سابق،�ص�)4(

  .59غّسان�الجندي،�مرجع�سابق،�ص�)5(

  . 438حسام�حسن�حسان،�مرجع�سابق،�ص/ د)6(
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داخــل�دولــة�أخــرى�-ــي�القــانون�الــدوي�اjعاصــر،�و�8تســتطيع�اjحكمــة�أن�تفكــر�-ــي�إنشــاء�قاعــدة�جديــدة�تعطــي�حقــا�-ــي�

  )1(.التدخل�من�قبل�دولة�ضد�أخرى�بحجة�أن�إحداهما�اختارت�إيديولوجية�معينة�أو�نظاما�سياسيا�معينا

����	� ���	�
 �����:%�"	� �*� �1� $% �/"�	� ���-� ��":�  
 
ُ
�-ـــي�الوقـــت��التدخل�مـــن�أجـــل�نشـــر�الديمقراطيـــةعتOـــ�Nمســـألةت

ً
مـــن�أدق�موضـــوعات�القـــانون�الـــدوي�وأكNÞهـــا�جـــد8

الحاضـــر،�£�Gـــا�تتعلـــق�بقاعـــدة�حظـــر�اســـتخدام�القـــوة،�وع;ق Gــــا�بوظيفـــة��مـــم�اjتحـــدة،�فالـــدول�الغربيـــة�وعrـــى�رأســــها�

قراطي،�خاصـــة�بعـــد�الحـــرب�البـــاردة،�وهـــو�مـــا�يث?ـــ�Nالو8يـــات�اjتحـــدة،�يبشـــرون�بوجـــود�نظري5ـــ�4التـــدخل�Pنســـاني�والـــديم

التناقض�-ي�التنظيم�الدوي�اjحكوم�بالهيمنة�وس·ي�الدول�واjنظمات�Pقليمية�إى�توسيع�تـدخ;�Gا�العسـكرية�بـذرائع�

 )2(.مختلفة،�ولو�عrى�حساب�القواعد�¤مرة
البعض�تدويل�الكث?�Nمن�القضايا�الداخلية،�إّن�»دعاء�بوجود�ال�}ام�دوي�بالديمقراطية�يأتي�-ي�سياق�محاو8ت�

�بمفهومها� �الدولة �بظهور �أساسا �اjرتبط �الدوي �للقانون ��وى �البدايات �فمنذ �الحكومات، �شرعية �مسألة ومGHا

�شرعيا�كل�حكومة�تمارس�سيطرة�فعلية�عrى�شعب� الحديث،�لم�يضع�هذا�القانون�معاي?�Nلشرعية�الحكومات،�إذ�ُيَعدُّ

�
ً
�jبدأ�حرية�يقطن�إقليما

ً
،�و�8ريب�-ي�أن�انتصار�القيم�الديمقراطية�بعد��Gاية�الحرب�الباردة�قد�شكل�تحديا

ً
محددا

كل�دولة�-ي�اختيار�نظامها�السيا^[�4و»قتصادي،�ولكن�هذا�التحدي�لم�ينجح�-ي�فرض�شكل�مع?ن�£نظمة�الحكم،�

�ليس�هناك�دليل�عrى�وجود�مبدأ�قانوني�للشرعية�الديمقراطية،�ف
ْ
الكث?�Nمن�قواعد�القانون�الدوي��8تزال�-ي�حالة�إذ

  )3(.تعارض�تام�مع�وجود�فكرة�الشرعية�الديمقراطية

�مـا�تـنجح�الديمقراطيـة�ال5ـ�4تفرضـها�القـوة�الغازيـة،�وقـد�8حـظ�
ً
لقد�فشل�مؤيدو�هـذه�العقيـدة�-ـي�إدراك�أنـه�نـادرا

ِرضــت�الديمقراطيــة�عrــى�بلــد�،�قبــل�قــرن�ونصــف�القــرن،�أنــ"John Stuart Mill" "جــون�ســتيوارت�ميــل"
ُ
ه�-ــي�حــال�ف

أضف�)4(.يفتقر�إى�الدعم�الكا-ي�من�السكان�اjحلي?ن�لتحقيقها،�فا8حتمال�القوي�أ�Gا�ستسقط�مرة�أخرى�-ي�الطغيان

إى�هذا،�فإّن�»نتقائية�ال�45م?}ت�اjمارسة�الدولية،�جعلت�الكث?�Nمن�الدول�والفقه�يتوجس�من�هذا�»تجاه�الجديد،�

أّن�مـــا�يســـببه�التـــدخل،�قـــد�يكـــون�أســـوأ�مـــن�»ن Gـــاك�-ـــي�حـــد�ذاتـــه�نظـــرا�لصـــعوبة�إقامـــة�نظـــام�ديمقراطـــي�-ـــي�ف�ـــNة�ذلـــك�

  )5(.وج?}ة،�وما�قد�يؤدي�إليه�استخدام�القوة�من�دمار�وعدم�استقرار�اjنطقة،�وآثار�سلبية�عrى�جميع��صعدة

ديمقراطيــــة،�خاصــــة�بــــالقوة،�فــــ;�يمكــــن�أن�لهــــذا،�ينبèــــي�أن�تحجــــم��نظمــــة�الديمقراطيــــة�الغربيــــة�عــــن��فــــرض�ال

�إذا�جاء�نتيجة�عملية�مرغوب�ف¼Gا�داخليا
ّ
،�إ8

ً
فلم�ُيْعَهْد�من�الدول�أ�Gا�احتّجت�بحق�) 6(.يكون�تعزيز�الديمقراطية�فعا8

�للديمقراطيــة،�أو�Îحــ;ل�الديمقراطيــة،�كأســاس�أو�كمOــNّر�قــانوني�8ســتخدامها�القــوة�العســكرية�انفراد
ً
يــا�التـدخل�دعمــا

  )7(.ضّد�إحدى�الدول 

                                                           

اjتعلق�بقضية��نشطة�العسكرية�وشبه�العسكرية�-ي�نيكاراغوا�وضدها��1986-06- 27ولية�الصادر�-ي�حكم�محكمة�العدل�الدانظر��)1(

  .219،221،�مرجع�سابق،�ص)نيكاراغوا�ضد�الو8يات�اjتحدة��مريكية(

  ).ص.ر.د(محمد�محمد�سعيد�الشعي¿4،�مرجع�سابق�/ د�)2(

  .195الشيباني�منصور�أبو�همود،�مرجع�سابق،�ص/ د�)3(

  .  59،�ص2012،�شركة�اjطبوعات�للتوزيع�والنشر،�ب?Nوت�)م.إ.د(إيان�شاب?Nو،�نظرية�»حتواء�ما�وراء�الحرب�عrى�Pرهاب،�)4(

  .116حاج�امحمد�صالح،�مرجع�سابق،�ص�)5(

  .18أ8ن�كاييه،�مرجع�سابق،�ص)6(

[�،�مرجع�سابق،�ص/ د)7(   .56محمد�خليل�اĵو
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إّن�التـــدخل�مــــن�أجــــل�إحــــ;ل�الديمقراطيــــة�باعتبـــاره�تــــدخ;�ذو�طــــابع�عســــكري،�يتعــــارض�مـــع�كــــّل�مــــن�مبــــدأ�حظــــر�

ولـذلك�يمكـن�القـول�أّن�اهتمـام�الو8يـات�اjتحـدة�)1(،استخدام�القّوة،�ومبدأ�عـدم�التـدخل�-ـي�الشـؤون�الداخليـة�للـدول 

ـــى�"الNOاغماتيـــة"-ـــي�عـــالم�مـــا�بعـــد�الحـــرب�البـــاردة،�يشـــوبه�نـــوع�مـــن���مريكيـــة�بحقـــوق�Pنســـان�والديمقراطيـــة
ّ
rال5ـــ�4تتج�،

صـــورها�-ـــي�اjعـــاي?�Nاjزدوجـــة�ال5ـــ�4تطبقهـــا�-ـــي�هـــذا�الشـــأن،�و-ـــي�عـــدم�ترّددهـــا�-ـــي�التضـــحية�GÊـــذه�الحقـــوق�Pنســـانية�إذا�

ل�العـــالم�الثالـــث�إذا�تعارضـــت�مـــع�مصـــالحها�السياســـية�و»قتصـــادية؛�بـــل�قـــد�تـــرفض�قيـــام�الـــنظم�الديمقراطيـــة�-ـــي�دو 

مـــن�حقـــوق�Pنســـان�أداة�سياســـية�لخدمـــة�) أ.م.و(تســـببت�-ـــي�وصـــول�قـــوى�سياســـية�معارضـــة�jصـــالحها،�ولـــذلك�تتخـــذ�

  )2(.مصالحها�القومية

إّن�منـــاداة�واشـــنطن�بالديمقراطيـــة�وإقامـــة�تحالفـــات�مـــع�الطغـــاة�أو�الحكومـــات�»ســـتبدادية�وخـــوض�الحـــرب�ضـــد�

إيــران�والعــراق�وكوريـــا�الشــمالية،�بـــأG�ّم�" بـــوش"التنـــاقض�ويث?ــ�Nالريبـــة،�£ّن�مســألة�وصــف�Pرهــاب،�أمــر�فيـــه�الكث?ــ�Nمــن�

،�قـد�جعـل�الو8يـات�اjتحـدة��مريكيـة�
ً
محور�الشـر،�وأ�Gـم�يمثلـون��Gديـدا�واضـحا�للعـالم�،�وأّن�هـذا�ال Gديـد�خط?ـ�Nجـدا

  )3(.تنتهج�سياسة�فاشية�واضحة�للعيان

م�الو8يـــات�اjتحـــدة�حينمـــا�قـــررت�اjؤسســـة�العســـكرية�الجزائريـــة�التـــدخل�فلمـــاذا�لـــم�يتـــدخل�الغـــرب،�وعrـــى�رأســـه

الـــــذي�كـــــان�عrـــــى�رأس�" خالـــــد�نـــــزار"؟�فلقـــــد�صـــــّرح�اللـــــواء�1991ات�عـــــام�لوقـــــف�اjســـــار�»نتخـــــابي�وإلغـــــاء�نتـــــائج�»نتخابـــــ

بقـــدر�مــــا�كــــان�اjؤسســـة�العســــكرية�-ــــي�منصـــب�وزيــــر�للــــدفاع�آنـــذاك�بــــأّن�قــــرار�توقيـــف�اjســــار�»نتخــــابي،�لـــم�يكــــن�خيــــارا�

حـــة،�حيـــث�كـــان�خطـــاب�الجG¹ـــة�Pســـ;مية�لÑنقـــاذ�Gåـــدد�بنســـف�كـــل�منجـــزات�الديمقراطيـــة�ال5ـــ�4بـــدأت�فتيـــة،�
ّ
ضـــرورة�ُمل

واء�اjتقاعد�أنه�كان�من�أشد�اjؤمن?ن�بالخيـار�الـديمقراطي�بعـد�دسـتور 
ّ
،�الـذي�قـال�إنـه�رأى�فيـه�فرصـة�1989ويؤكد�الل

ولقـــد�ألèـــى�ضـــباط�فرنســـا�الـــذين�كـــانوا�يســـيطرون�عrـــى�مقاليـــد�الحكـــم� )4(.تمكـــن�الجـــيش�مـــن�»نســـحاب�مـــن�السياســـة

وقتلــوا�! آنــذاك�أول�انتخابــات�شــفافة�ونزGåــة�-ــي�تــاريخ�الجزائــر�اjســتقلة�بحجــة�أن�الشــعب�الجزائــري�لــم�ُيحســن�»ختيــار

 !وشّردوا�¤8ف�من�أبناء�الجزائر�باسم�مكافحة�Pرهاب

jي�يثبت�أن�الو8يات�اتحدة��مريكية�تدخلت�عسكريا،�وقتلت�أكÞـ�Nمـن�مليـون�عراúـي�تحـت�ذرائـع�إّن�الواقع�الدو

واهيـــة،�مثـــل�وجـــود�أســـلحة�الـــدمار�الشـــامل،�ونشـــر�قـــيم�العدالـــة�والديمقراطيـــة،�والùـــ[4ء�نفســـه�فعلتـــه�-ـــي�كـــل�مـــن�ليبيـــا�

عســـكري�Pنســـاني�،�و8زالـــت�إـــى�اليـــوم�تتـــذرع�بحـــق�التـــدخل�ال)أ.م.و( وســـوريا�بطـــرق�مباشـــرة�وغ?ـــ�Nمباشـــرة،�فـــإذا�كانـــت�

،�لتـــــدعيم�)تـــــدخل�غ?ـــــ�Nمباشـــــر(لحمايــــة�حقـــــوق�Pنســـــان�ونشـــــر�قـــــيم�العدالـــــة�والديمقراطيـــــة،�فلمــــاذا�تـــــدخلت�-ـــــي�مصـــــر

[4"»نق;ب�عrى� أول�رئيس�مصري�شر�ي�منتَخب�بطريقة�نزGåة�وديمقراطية،�وتم�سجنه�jـدة��حـواي�سـت�" محمد�م̂ر

إـى�أن�مـات�-ـي�ظـروف�غامضـة�ومشـبوهة�أثنـاء�جلســة�" السي½ـ[�4عبـد�الفتـاح"سـنوات�مـن�طـرف�الـرئيس�اjنَقِلـب�عليـه�

�بسرية�تامةمخالفة�لجميع��عراف�والقوان?ن2019-06-17اjحاكمة�يوم�
ً
  ! ،�وتم�دفنه�فجرا

                                                           

  .572مرجع�سابق،�ص�عماد�الدين�عطا�هللا�اjحمد،/ د�)1(

  .197محمد�يعقوب�عبد�الرحمن،�مرجع�سابق،�ص�)2(

  .236،�ص2003،�منشورات�اتحاد�الكتاب�العرب،�دمشق�)دراسة(توفيق�اjدي4Ë،�التوتاليتارية�الليNOالية�الجديدة�والحرب�عrى�Pرهاب�)3(

زائر،�مجلة�العلـوم�السياسـية�والقـانون،�اjركـز�الـديمقراطي�درويش�عبد�اjجيد،�العنف�السيا^[�4والتجربة�الديمقراطية�الفتية�-ي�الج�)4(

  .103،�ص2017،�برل?ن،�أjانيا�01العربي،�العدد�
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إّن�الواقــع�ُيثبــت�! وســوريا�Îنقــاذ�الشــعوب�مــن�جحــيم�الحــرب؟) Myanmar(وjــاذا�لــم�تتــدخل�-ــي�كــل�مــن�ماينمــار

8يـــــات�اjتحـــــدة��مريكيـــــة،�يث?ـــــ�Nال|}اعـــــات�والحـــــروب�داخـــــل�دول�العـــــالم�الثالـــــث�مـــــن�أجـــــل�أن�الغـــــرب،�وعrـــــى�رأســـــهم�الو 

  .مصالحه�السياسية�و»قتصادية،�و�8ُيع?�Nأّي�اهتمام�حقيقي�لحقوق�Pنسان�-ي�ظّل�النظام�الدوي�الجديد

�مشروعة�8سـتعمار�الـدول�وان Gـاك�سـّياد�Gا،�ح5ـ
ً
��تصـبح�خاضـعة�للدولـة�فهناك�من�َيعت�NOالتدخل�Pنساني�حيلة

لة،فالتــدخل�مــن�أجــل�إحــ;ل�الديمقراطيــة�وإزاحــة�نظــام�دكتــاتوري -ــي�كــل�مــن�العــراق��–حســب�مــا�يــراه�الغــرب�–اjتدّخِ

�داخليـة�بـ?ن�الطوائـف�اjتنـاحرة،�وتـّم�تصـفية�رئي½ـ[�4البلـدين،�فـأين�µـي�الديمقراطيـة�ونظـام�
ً
وليبيا،�انجـّرت�عنـه�حروبـا

 !ه�الغرب�و�مم�اjتحدة؟تغ��Ëّبالحكم�الّراشد�الذي�ي
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 خ�صةالفصل
�
ُ
ـNِف

َ
لقد�تطورت�نظرية�التدخل�Pنساني�ال�45تعرضت�8نتقادات�شديدة�إى�مبدأ�مسؤولية�الحمايـة�الـذي��8َيْع�

ب�من�جرائم�بحق�السّيادة،�وإّنما�يربط�هذا�الحق�بمسؤولية�الدولة�عن�حماية�السكان،�وهذا�من�أجل�حماية�الشعو 

Pبـــادة�والجـــرائم�ضـــد�Pنســـانية،�ولكـــن�اjتتبـــع�لçحـــداث�عrـــى�الســـاحة�الدوليـــة،�يظهـــر�لـــه�جليـــا�فشـــل�هـــذا�اjبـــدأ�عrــــى�

  .اjستوى�الداخrي�والدوي�مثلما�فشلت�نظرية�التدخل�من�قبل

  :وعليه�يمكن�أن�نستخلص�من�دراسة�هذا�الفصل�النقاط�التالية

ى�نظرية�القانون�الطبي·ي�والقانون�التقليديترجع�فكرة�التدخل�Pنساني�إ�-.  

ل�ف¼Gـا،�أو��- يتم�التدخل�Pنساني�وفقا�لضوابط�وشروط�ومNOرات�حددها�الفقـه�الـدوي،�أهمهـا�موافقـة�الدولـة�اjتـدخَّ

  .وجود�ان Gاكات�جسيمة�لحقوق�Pنسان

GHا�مبدأ�السيادة�ومبدأ�عدم�التدخل�-ي�أثبت�الواقع�الدوي�أّن�هناك�عوائق�تحول�دون�ممارسة�التدخل�Pنساني،�م�-

  .الشؤون�الداخلية�للدول 

عتOـ�Nغ?ـ�Nمشـروعة�£�Gـا�كانـت��Gـدف�إـى�تحقيـق�أهـداف�خفيـة،�ولقـد��-
ُ
معظم�التدخ;ت�ال5ـ�4شـهدها�اjجتمـع�الـدوي،�ت

 .روحارأت�الجمعية�العامة�لçمم�اjتحدة�أّن�التدخل�Gåدد�السلم�و�من�الدولي?ن،�ويخرق�اjيثاق�نّصا�و 

من�أهـم��سـباب�ال5ـ�4أدت�إـى�فشـل�نظريـة�التـدخل�Pنسـاني�ومبـدأ�مسـؤولية�الحمايـة،�ازدواجيـة�اjعـاي?�N-ـي�التعامـل�-

  .الدوي

  .يرى�جانب�من�الفقه�بأّن�منظمة��مم�اjتحدة�µي��وى�بالتدخل�£ّنه�يكون�مشروعا�-

�أساســــا�جوهريــــا�مــــن��ســــس�ال5ــــ�4تقــــوم�عل¼Gــــا�القضــــاء�الــــدوي�يــــرفض�أّي�ذريعــــة�للتــــدخل،�£ّن�اح�ــــNام�ال�- ســــيادة�ُيعــــدُّ

  .الع;قات�الدولية

  .يرى�غالبية�الفقه�أّن�التدخل�من�أجل�نشر�الديمقراطية�هو�صورة�من�صور�التدخل�Pنساني�-

ف��8توجد�قواعد�قانونية�دولية�تنظم�مسألة�التدخل�الدوي�من�أجل�نشر�وحماية�الديمقراطيـة،�كمـا��8يوجـد�تعريـ�-

  .محدد�لهذا�التدخل

إّن�عوjـة�الديمقراطيــة�تمــّس�بمبــدأ�ســيادة�واســتق;ل�الــدول،�ومبــدأ�عــدم�التــدخل�-ــي�الشــؤون�الداخليــة�للــدول،�كمــا��-

  .يتعارض�التدخل�العسكري�من�أجل�نشر�الديمقراطية�مع�أحكام�ميثاق�منظمة��مم�اjتحدة

 .غ?�Nديمقراطي،�يخالف�الكث?�Nمن�القواعد�القانونية�الدوليةإّن�فرض�الديمقراطية�بالقوة،�هو�-ي�حّد�ذاته�أسلوب��-
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 الفصـــل�الثــــاني

 الحرب�الوقائية�ومكافحة�رهاب�الدو»ي
عــــدة�حــــروب�شــــن Gا�الو8يــــات�اjتحــــدة��مريكيــــة�عrــــى�بعــــض�الــــدول،�أهمهــــا�الحــــرب�عrــــى��21لشــــهد�مطلــــع�القــــرن�ا

،�وقــد�حظــي�"الحــروب�»ســتباقية"أو�" مبــدأ�بــوش"تحــت�غطــاء� 2003والحــرب�عrــى�العــراق�عــام��2001أفغانســتان�عــام�

هـــذا�اjبـــدأ�-ـــي�الف�ـــNة�اjعاصـــرة�باهتمـــام�الكث?ـــ�Nمـــن�رجـــال�القـــانون�والسياســـة،�ف?ـــNى�الـــبعض�أن�هـــذا�اjبـــدأ�يســـتند�إـــى�

�jـــ
ً
ا�نـــص�عليـــه�قواعــد�القـــانون�الـــدوي�العر-ـــي،�-ــي�حـــ?ن�يـــرى�الـــبعض�¤خـــر�أنــه�يســـتند�إـــى�القـــانون�الـــدوي�»تفــاúي�وفقـــا

  .ميثاق��مم�اjتحدة�الذي�يبيح�الدفاع�عن�النفس

�Îضـــــــفاء��2001-09-11لقــــــد�أعلنــــــت�الو8يــــــات�اjتحــــــدة��مريكيــــــة�الحـــــــرب�عrــــــى�Pرهــــــاب�متخــــــذًة�أحــــــداث�
ً
ذريعــــــة

اjشـروعية�عrــى�تــدخ;�Gا�العســكرية�-ـي�العديــد�مــن�الــدول،�وأقنعـت�معظــم�الــدول�بالتحــالف�معهـا�jحاربــة�مــن�تصــفهم�

باÎرهـــــاب�ســـــواء�أكـــــانوا�أشخاصـــــا�أو�منظمـــــات�أو�دول،�كمــــــا�اعتمـــــدت�عrـــــى�نظريـــــة�الحـــــرب�»ســـــتباقية�للتــــــدخل�) أ.م.و(

العســـــكري�-ـــــي�عـــــدة�دول�بحجـــــة�امـــــت;ك�هـــــذه��خ?ـــــNة�£ســـــلحة�الـــــدمار�الشـــــامل،�و�8زالـــــت�إـــــى�¤ن��Gـــــدد�إيـــــران�وكوريـــــا�

  . الشمالية�بالحرب�بحجة�امت;كهما�لçسلحة�النووية

عت�NOالحر 
ُ
ب�الوقائية�أو�»ستباقية�من�أهم�الذرائع�ال�45اختلق Gا�الو8يات�اjتحدة��مريكية�للتدخل�العسـكري�وت

-ــي�بعــض�الــدول،�ولقــد�دافــع�عــن�نظريــة�الحــرب�الوقائيــة�عــدد�مــن�الفقهــاء،�وخاصــة�الغــربي?ن�مــGHم،�وهــذا�مــا�ســنتطرق�

ناول�مســـألة�محاربـــة�Pرهـــاب�الـــدوي،�وµـــي�ذريعـــة�إليـــه�-ـــي�اjبحـــث��ول�مـــن�هـــذا�الفصـــل،�أمـــا�-ـــي�اjبحـــث�الثـــاني�فســـنت

�أهمية�وخطورة�عن�سابق Gا   .أخرى��8تقلُّ

الخ;ف�والجــــدل�حــــول�مــــدى�مشــــروعية�هــــذه�الــــذرائع،�وعليــــه�قمنــــا�بتبيــــان�موقــــف�اjجتمــــع�الــــدوي�مــــن�فلقــــد�ثــــار 

�بعـــــد�محاولـــــة�
ً
هـــــذا�اjبـــــدأ�كعنـــــوان�فـــــرض�) أ.م.و(اjمارســـــات�العمليـــــة�لهـــــذا�النـــــوع�مـــــن�التـــــدخ;ت�العســـــكرية،�وخاصـــــة

  .للسياسة�الخارجية��مريكية�-ي�الواقع�الدوي

ولقـــــد�تنوعـــــت�ردود�أفعـــــال�مختلـــــف�الـــــدول�حـــــول�تطبيـــــق�Pدارة��مريكيـــــة�الحاليـــــة�لهـــــذا�اjبـــــدأ�-ـــــي�أفغانســـــتان��

 –والعــراق،�فهــل�نحــن�
ً
ل�عــرف�دوــي�جديــد�يحكــم�اســتخدام�القــوة�-ــي�الع;قــات�الدوليــة�فيمــا�يتع�-فعــ;

ّ
لــق�بصــدد�تشــك

أم�أّن�الو8يــات�اjتحــدة��مريكيــة�تســ·ى�لفــرض�شــرعية�موازيــة�بــالقوة�لخدمــة�بالــدفاع�الوقــائي�والحــرب�عrــى�Pرهــاب؟�

 .هذا�ما�سنبّينه�من�خ;ل�اjبحث?ن�التالي?نمصالحها؟�

  ا�بحـث�mول 

 الحرب�الوقـــائية
م�اjتحدة�اjتعلقة�بالدفاع�الشر�ي،�£G�ّا�من�ميثاق��م�51ثار�جدل�-ي�الف�Nة�اjعاصرة�حول�مضمون�اjادة�لقد�

�إذا�وقع�هجوم�مسلح�عل¼Gا
ّ
فرأى�البعض�. نصت�صراحة�عrى�أن�الدولة�اjعتَدى�عل¼Gا،��8تكون�-ي�حالة�دفاع�شر�ي�إ8

�للعرف�الدوي�السابق�عrى�ميثاق��مم�اjتحدة،�والذي�كان�يسمح�بالدفاع�الوقائي�عن�النفس�
ً
�يع�4Ëنقضا أن�هذا

ومن�ثم�. لهجوم�الوشيك�الوقوع،�بشرط�ضرورة�وحتمية�فعل�الدفاع�وتناسبه�مع�حجم�الهجوم�وشيك�الوقوعضد�ا
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�مخالفة�لقاعدة�
ً
�عrى�نحو�مطلق،�وت�Nتب�عليه�آثارا

ً
�للقانون�الدوي�»تفاúي�الحاي�ُمجّرما

ً
يكون�الدفاع�الوقائي�وفقا

رون�أن�هذه�اjادة�ُتَفّسُر�-ي�سياق�العرف�الدوي�السابق�عrى�حظر�استخدام�القوة�-ي�الع;قات�الدولية،�بينما�يرى�آخ

  )1(.اjيثاق،�أي�تسمح�بالدفاع�الوقائي�بالشروط�ال�45أقّرها�العرف�الدوي�التقليدي

ويرى�فريق�ثالث�أّن�عرف�دوي�جديد�بدأ�-ي�طور�التكوين�-ي�الف�Nة�اjعاصرة�بناًء�عrى�مسلك�الو8يات�اjتحدة�

�أحداث �و�من�2001- 09-11بعد �السلم ��Gدد �لçخطار�ال45 �الهائل �بالتطور �نظرهم �وجهة �الفريقان��خ?Nان �ويؤيد ،

�أرضية� ��خطار�عrى �هذه �مواجهة �يستد�ي �مما �الدمار�الشامل، �مثل�خطر�Pرهاب�وخطر�انتشار�أسلحة الدولي?ن،

�اjتحد �لçمم �اjيثاق�الحاي ��8يستطيع �وهو�ما �بالتصدي�لها، �تسمح �قانونية �به�–حسب�رأGåم�–ة فهل��)2(.القيام

جوء�إى�القّوة�اتقاًء�لعدوان�وشيك�الوقوع�؟�سنحاول�-ي�إطار�هذا�اjبحث�أن�نبّ?ن�مفهوم�–من�هذا�اjنظور –يجوز 
ّ
الل

 .مدى�مشروعي Gا�وآثارها�-ي�الع;قات�الدولية�-ي�اjطلب�الثانيالحرب�الوقائية�-ي�اjطلب��ول،�ثم�نتطرق�إى�

 mول ا�طلـب�  

  مفهوم�الحرب�الوقائية�
" Guerre préemptive""الحــرب�»ســتباقية"بــ?ن�" John Lewis Gaddis" "جــون�لــويس�غــاديس"لقــد�فــرق 

،�عrى�أساس�أن�»ستباق�يع�4Ëالقيام�بعمل�عسكري�ضد�دولة�تكون�عrى�"Guerre Préventive" "الحرب�الوقائية"و

أو�هـو��،تباق�هو�اjبـادرة�بشـن�حـرب�-ـي�حالـة�هجـوم�وشـيك�الوقـوعا8سف�)3(وشك�شن�هجوم،�وهو�أمر�مشروع�قانونيا،

،�مثـــل�حالـــة�تلقـــي�الطـــرف�صـــاحب�الهجمـــة��وـــى�
ً
�متوقعـــا

ً
�قبـــل�أن�يشـــن�الطـــرف�¤خـــر�هجومـــا

ً
إســـ�Nاتيجية�الهجـــوم�أو8

�بهجوم�حال
ً
عاصـر،�ومـن�جهـة�أخـرى،�يـرى�الـبعض�أن�»سـتباق،�رغـم�كونـه�غ?ـ�NمOـNر�-ـي�ظـل�القـانون�الـدوي�اj. تحذيرا

�أن�ثمــة�متغ?ــNات�جديــدة�-ــي�ال Gديــدات�ال5ــ�4تواجههــا�الــدول�مثــل�أســلحة�الــدمار�الشــامل�وPرهــاب،�قــد�تOــNر�حــدوث�
ّ
إ8

  )4(.تغي?Nات�-ي�قواعد�القانون�الدوي�اjستقرة

أمــا�الهجـــوم�الوقـــائي�فيعËـــ�4بـــدأ�الحـــرب�ضـــد�دولـــة�َتفـــِرض�مثـــل�هـــذه��خطـــار�عنـــد�مرحلـــة�مســـتقبلية�محـــددة،�وهـــذا�

jـى��فعـال،�أي�دون�اrَدف��8عG سـjـى�مـا�يجـول�-ـي�عقـل�اrـى�النّيـات�وعrى�معرفة�نية�¤خـرين،�ثـم�الحكـم�عrع� سُّ بدأ�ُيؤسَّ

  )5(.إثباتات�مادية�أو�دون�أفعال�تش?�Nإى�النية�بالهجوم،�وإّنما�القدرة�عrى�إدراك�اjغيبات�واjمكنات�واختيار��نسب

ســــتباق�والوقايــــة،�فهنــــاك�مــــن�يجعلهــــا�شــــيئا�واحــــدا،�وهنــــاك�مــــن�يم?ــــ}�بــــ?ن�يوجــــد�اخــــت;ف�-ــــي�التعريفــــات�حــــول�» 

»ســــتباق�الــــذي�يكــــون�عنــــد�حــــدوث�أمـــــارات�الهجــــوم�العســــكري�مــــن�نشــــر�للقـــــوات�وحالــــة�التأهــــب،�والوقايــــة�تتمثــــل�-ـــــي�

ـــع
َّ
،�أو�ُمتوق

ً
ذا�الصـــدد،�-ـــي�هـــ�)6(.اســـتخدام�القـــوة�jجـــرد�نيـــة�الدولـــة�-ـــي�الهجـــوم،�أو�أن�هـــذه�الدولـــة�تشـــكل�خطـــرا�وشـــيكا

                                                           

اjركز�) 2007-2001(ن��áشافع�توفيق،الدفاع�الوقائيعن�النفس،�دراسة�نظرية�تطبيقية�-ي�ضوء�أحكام�القانون�الدوي�اjعاصر،�(1)

  ، https://bit.ly/2TrUtVB: ،�الدراسة�منشورة�عrى�اjوقع�Pلك�Nوني6201أjانيا�الديمقراطي�العربي،�برل?ن،�

  ).ص.ر.د(،�2019-06-10: تاريخ�Pط;ع�

  ).ص.ر.د(نفس�اjرجع،�(2)

  .141ليrى�نقو�8الرحباني،�مرجع�سابق،�ص�(3)

  ).ص.ر.د(سابق،�الرجع�اjن��áشافع�توفيق،��(4)

  .r141ى�نقو�8الرحباني،�اjرجع�السابق،�صلي�(5)

  .440،�ص2017،�الجزائر08شباح�ع;ء،�الدفاع�الشر�ي�الوقائي،�مجلة�صوت�القانون،�جامعة�خميس�مليانة،�العدد��(6)
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نشأة�وتطور�مفهوم�الحرب�الوقائيـة�-ـي�الفـرع�الثـاني،�أمـا�-ـي�الفـرع�سأتناول�تعريف�الحرب�الوقائية�-ي�الفرع��ول،�ثم�

حتَملــــة،�و-ــــي�الفــــرع�الرابــــع�ســــأعرج�عrــــى�مOــــNرات�وشــــروط�اســــتخدام�القــــوة�العســــكرية�jنــــع�هجمــــات�ُم الثالــــث�فســــأبّ?ن�

 .الحرب�الوقائية�-ي�اjمارسة�الدولية

����� ���	
 ��6�5�	� ���	� ����  
إّننـا�قــد��8نجــد�-ـي�الدراســات�القانونيــة�تعريفــا�خاصـا�وواضــحا�jصــطلح�الــدفاع�الشـر�ي�الوقــائي،�فكلهــا�متضــمنة�

 )1(.-ي�الدفاع�الشر�ي،�أو�أنه�ُبْعٌد�جديٌد�له،�يتمثل�-ي�الدفاع�jواجهة�الخطر�الوشيك�أو�اjتوقع�حدوثه�مستقب;

�يع4Ë وقائيةأوال الحرب فمصطلح �نحو التصرف »ستباقية، �أو�استباúي عrى حالة� -ي بالهجوم باjبادرة وقائي،

 
ُ
ف عرَّ

ُ
استخدام� من دولةأخرى،بحجةمنعها دولةعrى قبل من الهجوم ةالعسكرية-يالقوّ  بأG�ّااستخدام الحرب�اjتوقعة،وت

 له اjستخِدمة الدولة ضتعرّ  دون  وقائي�َيُحوُل  و ياستباú بهجوم القيام لكيا�Gا،�أي �Gديدا يّشكل الذي جهازهاالعسكري 

ْت  لهجوم
َ
�استخدام ما،كماُعّرِف حة ةالقوّ  بأ�Gا

َّ
�يكن للّرد اjسل �لم �ولو �خطر�محتمل،ح�5 �قدحصل� عrى العدوان

NOحة،بالرغمالقوّ  استخدام فع;،وُيعت
َّ
ح،أهم عدوان وجود عدم من ةاjسل

َّ
 لفGÊذايخت �فعال،فهو من Gåذاالنوع مسل

ح،الذيي »نتقام وعن الشر�ي الدفاع عن
َّ
ح عدوان عن َ◌ِرُدمتأخرا اjسل

َّ
  )2(.سابق مسل

ر�عrـى�دولـة�أخـرى،�بيGHمـا�صـراع�لتحقيـق� وُيعّرِف�جميل�عائد�الجبوري،�الدفاع�الوقائي�بأنـه�قيـام�دولـة�بشـن�هجـوم�ُمـَدبَّ

�قــوى،�وبــذلك�يشــ?�Nإــى�تحقيــق�هــدف�سيا^ــ[�4هــدف�مــن�أهــدافها�السياســية،�هــذا�الهــدف�يــرتبط�بتخطــيط�سياســة�الدولــة�

  )3(.عن�طريق�تحقيق�هدف�عسكري،�قد�يكون�هذا�الهدف�العسكري�تحطيم�قدرة�العدو�أو�احت;ل�جزء�من�أراضيه

ر�مــن�قبــل�دولــة�عrــى�دولــة�أخــرى  ــَدبَّ
ُ
jدون�وجــود�عــدوان�–ويعــّرِف�هيــثم�الكلبــاني�الــدفاع�الوقــائي،�بأّنــه�الهجــوم�ا–�

ـــز�الكلبـــاني�هنـــا�عrـــى��هـــداف�العســـكرية�لÑســـ�Nاتيجية��لغـــرض�تـــدم?�Nالقـــوة ِ
ّ
تـــدم?�N"ب العســـكرية�لـــدى�تلـــك�الدولـــة،�ويرك

  )4(.اجة�إى�أهداف�سياسية�ال�45أشار�إل¼Gا�جميل�عائد�الجبوري�-ي�التعريف�السابقدون�الح" القوة�العسكرية

����	� ���	�
 ��6�5�	� ���	� 7���% ����� (<*�  
،�ثــم�تطـور�هـذا�اjفهــوم�لـدى�فقهـاء�القــانون�)أو8(إـى�الجـذور�التاريخيــة�للحـرب�الوقائيـة�سـأتعرض�-ـي�هـذا�الفــرع�

  ).ثانيا(الدوي�والع;قات�الدولية�السياسية�-ي�اjجتمع�الدوي�

���
إّن�نظريـــة�الحـــرب�الوقائيـــة،�µـــي�نظريـــة�قديمـــة�تحـــّدث�عGHـــا�: �	� ��]���1	���� �����/	�� (<���*	������ �	������6�5 

وغ?Nه�من�اjؤرخ?ن�القدماء،�ثم�فقدت�أهمي Gا�عندما�اعُتNَOِْت�الحرب�حقا�سياديا�أيا�كـان��،"Thucydide" "ثوسيديد"

سبG¹ا،�غ?�Nأن�الكث?�Nمن�الفقهاء،��8يزالون�يجـادلون�بـأّن�هـذه�النظريـة،��8تـزال�سـارية�اjفعـول،�مسـتندين�-ـي�ذلـك�إـى�

فاjراسـ;ت�. 1837والو8يـات�اjتحـدة��مريكيـة�ال5ـ�4وقعـت�عـام،�بـ?ن�اjملكـة�اjتحـدة�"كارولينـا"قضية�الباخرة�الشه?Nة�

الدبلوماسـية�ال5ـ�4تمـت�بـ?ن�وزيـري�خارجيـة�هـذين�البلـدين�بخصـوص�البـاخرة،�أفـادت�بوجـود�اتفـاق�بيGHمـا�حـول�وجــود�

  )5(.حق�الدفاع�الشر�ي�»ستباúي

                                                           

  .439نفس�اjرجع،�ص�(1)

  .79العمري�زقار�مونية،�مرجع�سابق،�ص�(2)

  .20عبد�العزيز�رمضان�عrي�الخطابي،�مرجع�سابق،�ص/ د�(3)

  .20نفس�اjرجع،�ص/  د�(4)

  .21الشيباني�منصور�أبو�همود،�مرجع�سابق،�ص/ د�(5)
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 Nي�للــدفاع�الوقــائي�بالشــكل�»ســ�úجــراء�»ســتباPــاني�ويعــود�الفضــل�-ــي�صــياغة�jال��Nــى�الج|ــكــارل�فـــون�"اتيãي،�إ

،�الـذي�وضـع�أســس�ومبـادئ�هـذه�Pسـ�Nاتيجية،�بوصـفه�إجــراًء�)Carl von Clausewitz )"1780-1831" "زـك;وزفيتـ

ولقـــــد�طــــور�نظريـــــة�الحــــرب�»ســـــتباقية�فيمــــا�بعـــــد،�PمNOاطــــور�الفرن½ـــــ[�4. عســــكريا،�تلجــــأ�إليـــــه�القــــوات�اjســـــلحة�للدولــــة

عنـــــدما�شـــــن�حربـــــا�عrـــــى�روســـــيا�-ـــــي�" فنـــــابليون�بونـــــابرت") 1(.واعتNOهـــــا�أساســـــا�لحروبـــــه�-ـــــي�أوروبـــــا" Napoleon" "نـــــابليون "

�ول�يســـتعد�jهاجمـــة��"Alexander" "ألكســـندر"،�شـــGHا�وفقـــا�لتقـــارير�جـــاءت�إليـــه�مفادهـــا�أن�قيصـــر�روســـيا�1811عـــام

  )2(.غ?�Nصحيحة" نابليون "فرنسا،�وكانت�هذه�التقارير�ال�45جاءت�إى�

������
 ���6�5�	� �����	� 7���" الحـرب�الوقائيــة"أو�" الضـربات�»سـتباقية�"لـم�يكــن�ظهـور�مفهـوم�: ("���� ������ %�

،�بـــل�ُيرِجعـــه�الـــبعض�إـــى�مـــا�قبـــل�منتصـــف�القـــرن�ا
ً
،�حيـــث�يعتقـــد�20لومرادفا�Gـــا�العديـــدة�-ـــي�السياســـة�الدوليـــة�حـــديثا

،�يـدخل�-ـي�1941-12-07-ـي�مريكـي�" arl HarborPe""بـرل�هـاربر"أصحاب�هـذا�التوجـه�أن�الهجـوم�اليابـاني�عrـى�مينـاء�

نطاق�الضربة�»ستباقية�ال�45سعت�من�خ;لها�اليابان�لتحطيم�القوة��مريكية،�وضرGÊا�-ي�عصب�الحياة�»قتصادية�

ظرة�له�ن�–مستشار�أjانيا�قبل�الحرب�العاjية��وى�-أن�بسماركغ?N �)3(.ال�45كانت�تنتعش�من�خ;ل�هذا�اjيناء�الحيوي 

مختلفـة�حــول�الحــرب�الوقائيــة�أو�»ســتباقية،�فقـد�جــاء�-ــي�مذكراتــه�أن�الحــروب��8يمكـن�أن�يــتم�تNOيرهــا�مــا�لــم�ُتْفــَرْض�

  )4(.عrى�أحد�أطرافها

،�كـــان�بمثابـــة�حـــرب�اســـتباقية،�أو�ضـــربة�وقائيـــة�لصـــالح�1956ويـــرى�آخـــرون�أن�العـــدوان�الث;ثـــي�عrـــى�مصـــر�عـــام�

،�"جمال�عبد�الناصـر"تأميم�قناة�السويس�من�جانب�مصر�زمن�الرئيس�اjصري��سبق��فرنسا�وبريطانيا�اللتان�رأتا�-ي

بمثابــة��Gديـــد�مباشـــر�£مGHمـــا�ومصــالحهما،�يســـتوجب�ضـــربة�اســـتباقية�Îعـــادة��مــور�لنصـــاGÊا،�دون�ســـابق�إنـــذار�لـــذلك،�

،�1954ال�45عقد�Gا�عـام�" التشيكية"فيما�زعمت�إسرائيل�أنه�ضربة�استباقية�jنع�مصر�من�استيعاب�صفقة��سلحة�

�ضدها
ً
  .ح�8��5تشكل��Gديدا

وال�45بدأت�الكتابات��كاديمية�الغربية�والعربية��-كما�يحلو�للبعض�تسمي Gا�-أو�الوقائية" الضربة�»ستباقية" إّن 

ُج�لهـــا�كنســـق�جديـــد�-ـــي�الع;قـــات�الدوليـــة،�أو�كنظريـــة�ذات�مواصـــفات�معينـــة�ولهـــا�رواد�ومفكـــرون،�اتخـــذت� اليـــوم�ُتـــرّوِ

  )5(.-ي�الع;قات�الدولية" سياسة�اjحافظ?ن�الجدد"أو�" مبدأ�بوش"صفة�

#	��	� ���	�
  N% ?�%13  �%	 ���@4�	� (�:	� 7�"/�4� ���*� ?���)%�2X%��  
وهـذا�مـا�سـأحاول�إّن�الرأي�اjؤيد�للحرب�الوقائية�يستند�إى�عدة�مNOرات�ويش�Nط�توفر�مجموعة�مـن�الشـروط،�

  ). ثانيا(،�ثم�تبيان�شروطها�)أو8(رين�التالي?ن�اjتمثل?ن�-ي�مNOرات�الحرب�الوقائية�تبيانه�-ي�العنص

���
  :تتمثل�أهم�هذه�اNOjرات�والضوابط�فيما�يrي: %(���? �.��(� �	��� �	���6�5 

                                                           

  .16عبد�العزيز�رمضان�عrي�الخطابي،�مرجع�سابق،�ص/ د�(1)

،�كليـة�40،�العدد�11محمد�يونس�يðي�الصائغ،�أسانيد�الو8يات�اjتحدة�بشأن�الحرب�»ستباقية،�مجلة�الرافدين�للحقوق،�اjجلد/ د�(2)

  .245،�ص2009ق،�جامعة�اjوصل،�العراق�الحقو 

  ، https://bit.ly/2XC6Rnl:،�من�اjوقع�Pك�Nوني2011-02- 21بتاريخ��3284ياسر�قطيشات،�صحيفة�الحوار�اjتمدن،�العدد��)3(

  ).ص.ر.د(،�2018-04-15:تاريخ�»ط;ع

  .245السابق،�ص�محمد�يونس�يðي�الصائغ،�اjرجع/ د(4)

  ). ص.ر.د(سابق،�الرجع�اjياسر�قطيشات،��(5)
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	� "����"��	� ����A�A"1 : NOـــدد�دولـــة�مـــا�أو��مـــن�البشـــري�واضـــح�وجـــدي�بشـــكل�كـــاف�لتGåـــ��أن�يكـــون�الضـــرر�الـــذي�Ëيـــر�بمع

  .استخدام�القوة�العسكرية�بشكل�استباúي

�
9�@�4�	� ��%�	� الهـدف��سا^ـ[�4مـن�العمـل�العسـكري�هـو�وقـف�ال Gديـد�اjحـدق،�ولـيس�أن�يكـون�بمعËـ��:3"

  .هناك�أهداف�أو�دوافع�خفية�أخرى 

'
اســتنفاد��يجـب�أن�يكـون�الخيـار�العسـكري�هـو�الحـل�الوحيـد�و�خ?ـj�Nواجهـة�ال Gديـد�بعـد�:�4%>	� �	/���� ��/���

  .جميع�الخيارات�غ?�Nالعسكرية،�وأن�تكون�هناك�أسباب�منطقية�ُمْقِنعة�بعدم�جدوى�هذه�Pجراءات�السلمية

"
مــدة�وشــدة�وحجــم�العمــل�العســكري�اjطلــوب،�-ــي�أدنــى�حــد�ضــروري�jواجهــة��أن�تكــون بمعËــ���:�	�� �6���4	��4��%(�

  )1(.وقائيال Gديد�اjحدق�بالدولة�ال�45تتذرع�بحق�الدفاع�الشر�ي�ال

�����
  :يش�Nط�مؤيدو�الحرب�الوقائية�توفر�الشروط�التالية�لكي�تكون�هذه�الحرب�مشروعة: �	��� �	���6�5 *��� 

،�"الحــرب�Pســتباقية"يجــب�عrــى�الدولــة�اjســتخِدمة�للقــوة،�تقــديم�دليــل�مقنــع�عrــى�أ�Gــا�عنــدما�لجــأت�إــى�هــذا�العمــل�-أ

�عل¼Gــا،�و-ــي�حــال�عجــز�هــذه�الدولــة�عــن�تقــديم�الــدليل�فإG�ّــا�تقــوم�بــرد�فعــل�ضــد�هجــوم�وشــيك،�أو�عrــ ى�وشــك�أن�ُيَشــنَّ

 .اjقِنع،�فإّن�هذه�الضربات�»ستباقية،�قد�تصبح�عم;�من�أعمال�العدوان

�يتعـدى�حـدود��-ب
ّ
ر�بأنـه�ضـروري�ومتناسـب�مـع�ال Gديـد،�وأ8 تَصـوَّ

ُ
jـى�سـبيل�الـدفاع�اrيجب�أن�يكـون�اسـتعمال�القـوة�ع

الضـــرورة�والتناســـب�مطلـــوب�توافرهمـــا�-ـــي�هـــذه�الحالـــة،�فهمـــا�مـــن�أهـــم��ســـس�ال5ـــ�4يســـتند�إل¼Gـــا�الـــدفاع�ويتجاوزهـــا،�ف

  )2(.موضوع�الحرب�»ستباقية

�8بــد�أن�يكــون�هنــاك�دليــل�قــوي�عrــى�حتميــة�الحــرب،�واحتمــال�حــدو.Gا�-ــي�اjســتقبل�القريــب،�وأن�تكــون�ال Gديــدات�الوشــيكة،�-ج

  .سم�4£هدافها�-ي�غضون�أيام�أو�أسابيع،�ما�لم�يتم�عمل�أي�ü[4ء�jقاوم Gاµي�تلك�ال Gديدات�ال�45يمكن�وضع�بيان�ر 

أن�يكون�احتمـال�نجـاح�الهجـوم�»سـتباúي�كب?ـ�N-ـي�إضـعاف�ال Gديـد،�وبـا£خص�مصـدر�ال Gديـد�العسـكري،�وأن�الـدمار��-د

  .ل�هجوم�استباúيالذي�كاد�أن�يوشك�أن�يسببه�هذا�ال Gديد،�يمكن�التخلص�منه�أو�تقليله�بدرجة�كب?Nة�من�خ;

اللجــوء�إــى�القــوة�العســكرية�-ــي�العمــل�Pســتباúي،�يكــون�فقــط�-ــي�أحــوال�الضــرورة،�و�8يكــون�هنــاك�وقــت�Îتبــاع�أو��-ھ 

  )3(.إمكانية�العمل�بأساليب�أخرى 

 )��	� ���	� 
  ��	�"	� �4��%%	� �! ��6�5�	� ���	�  
ة�الدوليــــة�ال5ــــ�4شـــهدها�اjجتمــــع�الــــدوي�أثنــــاء�ف�ــــNة�نتطـــرق�-ــــي�هــــذا�الفــــرع�إـــى�مســــألة�الحــــرب�الوقائيــــة�-ـــي�اjمارســــ

  ).ثانيا(وما�بعدها�) أو8(الحرب�الباردة�

���
 ("���)	� ����	� (��! >���� �2%�	�  5��	� �ل�فكـرة�الحـرب�الوقائيـة�اjرحلـة��وـى�: �	��� �	���6�5 !
ّ
شـِك

ُ
ت

،�وµـي�1949و�1945م�4Ëلهذه�النظريـة�-ـي�الف�ـNة�بـ?ن�من�مراحل�تطور�Pس�Nاتيجية��مريكية�الهجومية،�ويقع�Pطار�الز 

                                                           

عrى�اjوقع��PDFبوعقبة�نعيمة،�حق�الدفاع�الشر�ي�ب?ن�أحكام�القانون�الدوي�واjمارسة�الدولية،�بحث�منشور�-ي�ملف�(1)

  . 10،�ص2019-06-18: تاريخ�»ط;ع، P:https://bit.ly/3edMrroلك�Nوني

،�03خالد�عكاب�حسون،�موقف�القانون�الدوي�مـن�الحـرب�»سـتباقية،�مجلـة�جامعـة�تكريـت�للعلـوم�القانونيـة�والسياسـية،�اjجلـد/ د�(2)

  .289،�ص2011،�العراق�12،�العدد�03السنة�

  .244،245بق،�صمحمد�يونس�يðي�الصائغ،�أسانيد�الو8يات�اjتحدة�بشأن�الحرب�»ستباقية،�مرجع�سا/ د(3)
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ِكيـــة��ســـلحة�الذريـــة�-ـــي�اjجتمـــع�الـــدوي
ْ
فقـــد�ســـيطر�»عتقـــاد�-ـــي�الـــدوائر�. الف�ـــNة�ال5ـــ�4احتكـــرت�ف¼Gـــا�الو8يـــات�اjتحـــدة�مل

دد�السياســـية�والعســـكرية�اjســـؤولة�عـــن�التخطـــيط�jشـــك;ت��مـــن�القـــومي��مريكـــي،�أن�»تحـــاد�الســـوفياتي�كـــان�بصـــ

امـــت;ك�قـــوة�ذريـــة�خاصـــة�بـــه،�وعنـــدها،�فـــإّن�الغـــرب�كـــان�ســـيجد�نفســـه�مواجهـــا�لخطـــر�الهجـــوم�النـــووي�الـــذي�كـــان�مـــن�

،�واعتناقهم�jفهوم�حتمية�الحـرب�بـ?ن�اjعسـكرين،�مـن�"الستالي4Ë"اjحتمل�أن�يبدأ�به�السوفيات�خ;ل�ف�Nة�التصلب�

طـــيط�لتـــدم?�Nقــّوة�الخصـــم،�وPجهـــاز�عل¼Gــا�قبـــل�أن�تنمـــو�-ـــي�هنــا،�تبلـــور�مفهـــوم�الحــرب�الوقائيـــة،�والـــذي�كــان�يعËـــ�4التخ

 )1(.كامل�أبعادها

تكما �أيضا تبنَّ �دولة jهاجم Gا كذريعة الخارجية سياس Gا -ي النظرية،فاعتمد�Gا هذه إسرائيل �تراها أي  عربية

�]üى هذه إسرائيل ومصالحها،وترجمت 8تتماrاعام الواقع أرض النظريةعGمن كل بضرب قامت ،�عندما1967-ي�عدوا� 

�اjفاعل �بعدوا�Gاعrى �عام لعراúيا النووي مصروسورياو�ردن،وكذلك �وكان1981-ي  مهاجم Gا من الهدف ،

�ومرتفعات الشرقيةوقطاع الغربيةوالقدس الضفة عrى jصروسورياو�ردن،هو�السيطرة �أما الجو8ن غزة  السورية،

  )2(".تموز "ي�العراúي�النوو  اjفاعل تحطيم GÊدف هجومها�عrى�العراق،فكان

�����
 ("���)	� ����	� ������ "��) ��2%�	�  �5��	� �لقـد�أصـبح�خيـار�الحـرب،�أحـد�أهـم�أركـان�:�	��� �	���6�5 !

عـــــن�هيمنـــــة�فكـــــرة�»نفـــــراد�بـــــالقوة�عrـــــى�التخطـــــيط�و�داء�السيا^ـــــ[�4?ـــــ�Nارجيـــــة��مريكيـــــة،�ووســـــيلة�التعبالسياســـــة�الخ

وب�طويــــل��مــــد�-ــــي�السياســــة�الخارجيــــة��مريكيــــة،�جــــاءت�مOــــNّرات�الحــــرب��مريكــــي،�ولكــــي�تتأكــــد�فكــــرة�الحــــرب�كأســــل

الطويلة�عrى�Pرهاب�دلـي;�عمليـا�عrـى�أن�الو8يـات�اjتحـدة��مريكيـة�امتلكـت�شـرعية�اللجـوء�إـى�اسـتخدام�القـوة�ضـد�

م�اjسيðي�وقيم�الديمقراطية�الغربية
َ
  )3(.الدول�ال�45تدعم�Pرهاب�-ي�كل�مكان�للدفاع�عن�العال

ل الحــــرب مفهــــوم ولقــــد�أصــــبح
ّ
 ،ولكــــن)أ.م.و(،-ــــي2001-09-11أحــــداث إفــــرازات إحــــدى الوقائيــــة،�ُيشــــِك

  هــذا الفكرة�ساسيةلهاســابقةعrى
ْ
جــوء�إـــى تــم التــاريخ،�إذ

ّ
 منطــرف1986ليبياعــام� قصــف هــذه�النظريــة�لتNOيــر الل

تـم"Reagan" "ريغـان"إدارة
ْ
عتNO ،إذ

ُ
ـط ،كمـاأن"ُمسـتقبrي ومهجـ ضـد دفاعـاعن�الـنفس" تNOيرهابأ�Gـات

ّ
�"كلينتـون "وإدارة� مخِط

 ظـرف انتظـار الفكرة،كانـت�جـاهزة�-ـي كأ�Gـا،أي النوويـة،و �وـى الضـربة اسـتعمال ذلك ،بما-ي"ردفعل�وقائي"نصحوابإجراء�

ـة إـى لتحويلهـا م;ئـم
َّ
 كنيويـور  مـن كـل الـدفاع،-ي وزارة ومبËـ� الOـNج?ن وجـاءت�تفج?ـNات.لتطبيقهـا تمهيـدا لةمفّصـ خط

-09-11أحــــداث أّن  ذلــــك تنتظرهــــا،ومع�Ë الجــــدد�ال5ــــ�4ظلــــت وواشــــنطن،فكانت�الفرصــــةمواتية�لعصــــابةاjحافظ?ن

ْشِعل ،جاءت2001
ُ
 )4(.الوقائية الحرب jفهوم الجاهز الفتيل لت

،�يراها�البعض�أ�Gـا�تكـاد�تكـون�مثاليـة�لتجنـب�)عقيدة�غامضة�ومحفزة(لقد�قامت�إدارة�بوش�بوضع�إس�Nاتيجية�

بشكل�أسا^[�4عrى�إعـادة�تعريـف�الحـق�-ـي�الـدفاع�الشـر�ي��-ي�هذا�الشأن) أ.م.و(ءات�إى�حد�ما،�وتركزت�جهود�»عتدا

  )5(.بشكل�موسع�لتبيح�لنفسها�التصرفات�الوقائية

                                                           

 .520،521إسماعيل�صNOي�مقلد،�مرجع�سابق،�ص/ د�(1)

  .76العمري�زقار�مونية،�مرجع�سابق،�ص�(2)

حســـن�محمـــد�صـــالح،�زيـــاد�خلـــف�عبـــد�هللا،�وســـيلة�الحـــرب�-ـــي�السياســـة�الخارجيـــة��مريكيـــة،�دراســـة�تحليليـــة،�مجلـــة�جامعـــة�تكريـــت��(3)

  .299،�ص2009،�العراق�01د،�العد01للعلوم�القانونية�والسياسية،�اjجلد�

  .77العمري�زقار�مونية،�اjرجع�السابق،�ص�(4)

(5)Yolanda Gamarra choppo,La defensa preventiva contra el terrorismo internacional y las armas de destrucción 

masiva, una crítica razonada,Revista CIDOB d’Afers Internacionals,n° 77, España 2007, p231."La 
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وَيعتOـــــــ�Nمســـــــؤولو�Pدارة��مريكيـــــــة،�أّنـــــــه�8منـــــــاص�أمـــــــام�الو8يـــــــات�اjتحـــــــدة��مريكيـــــــة�مـــــــن�ال�ـــــــ}ام�مبـــــــدأ�الحـــــــروب�

فسياسـة�. دما�انتáـ��مبـدأ�الـردع�و»حتـواء�السـابق،�مـع�ان Gـاء�الحـرب�البـاردة،�وا�Gيـار�Pتحـاد�السـوفياتي»ستباقية،�بع

دّججــة�بأســـلحة�
ُ
jي،�و»حتــواء�لـــن�يكــون�-ــي�وســعه�منــع�التحالفــات�الســرية�االــّردع�لــن�تكــون�فّعالــة�لــردع�Pرهــاب�الــدو

فـالحروب�»سـتباقية�فقـط�µـي�القـادرة�عrـى�ذلـك،�ووحـدها�. يـةواjنظمات�Pرهاب" محور�الشر"الدمار�الشامل�ب?ن�دول�

الو8يـــات�اjتحـــدة�-ـــي�وســـعها�وضـــع�هـــذا�الـــنمط�مـــن�الحـــروب�»ســـتباقية�موضـــع�التنفيـــذ�-ـــي�كـــل�أنحـــاء�العـــالم،�بســــبب�

�التكنولـــوâي�الكاســـح،�وســـيقود�مبـــدأ�الحـــروب�»ســـتباقية�إـــى�تعزيـــز�»نتشـــار��مريكـــي�العســـكري�-ـــي�-تفوقهـــا�العســـكري 

 ) 1(.العالم،�وزيادة�القواعد�العسكرية

����	��
شـهد�محــاو8ت�مــن�رجــال�القــانون�الــدوي�والسياســة�مــن��20لإّن�القــرن�ا: �	��[���  6	� �����"	����2� �	�����6�5 

أجــل�القضـــاء�عrـــى�ظـــاهرة�اســتخدام�القـــوة�-ـــي�الع;قـــات�الدوليــة�والحـــروب�ال5ـــ�4تشـــGHا�الــدول�القويـــة�مـــن�أجـــل�تحقيـــق�

فأدت�هذه�الجهود�إى�قيام�منظمة��مم�اjتحدة،�وال�45نص�ميثاقها�عrى�تحريم�استخدام�القوة�أو�. مصالحها�القومية

،�أصـبحت�الو8يـات�اjتحـدة�2001،�غ?�Nأّنـه�بعـد�أحـداث�الحـادي�عشـر�مـن�سـبتم�NOعـام�2/4ال Gديد�GÊا�بمقت�[��اjادة�

ب،�ونــزع�أســلحة�الــدمار�الشــامل،�وبــذلك�تريــد�أن��مريكيــة�تعتمــد�عrــى�نظريــة�الحــرب�»ســتباقيةبذريعة�مكافحــة�Pرهــا

  )Gْ�َ.)2ِدَم�كل�الجهود�السابقة�اjتعلقة�بمنع�الحرب

�
 ���6�5�	� ���	 �،�2002-09-20»بـن�بتـاريخ�" بـوش"،�أعلـن�الـرئيس�2001-09-11عrـى�إثـر�أحـداث: ���3�8� �	�"�	

عــــرف�بمبــــدأ�
ُ
الحــــرب�عrــــى�Pرهــــاب�و»نتقــــال�مــــن�سياســــات�الــــردع��،�تتمثــــل�-ــــي"بــــوش"عــــن�إســــ�Nاتيجية�أمنيــــة�جديــــدة،�باتــــت�ت

و»حتــواء�ال5ــ�4مّ?ــ}ت�الفكــر�»ســ�Nاتيãي��مريكــي�خــ;ل�ســنوات�الحــرب�البــاردة،�إــى�سياســات�الحــروب�الوقائيــة�ال5ــ�4تســ Gدف�

  ) 3(.والدول�اjارقة" Pرهاب"ما�تطلق�عليه�الو8يات�اjتحدة��مريكية�

إســـــ�Nاتيجية��مـــــن�القـــــومي�للو8يـــــات�"صـــــفحة�تحمـــــل�عنـــــوان��31كـــــي�وثيقـــــة�مؤلفـــــة�مـــــنلقـــــد�أطلـــــق�البيـــــت��بـــــيض��مري

عrــى�الو8يــات�اjتحــدة�أن�تحــتفظ�بــالتفوق�العســكري�الحاســم�لتحقيــق�النصــر�عrــى�": بــوش"و-ــي�هــذه�الوثيقــة�يقــول�" اjتحــدة�

ادا�مجــــدي?ن،�وبــــدل�ذلــــك،�يجــــب�عrــــى�أعــــداGéا،�وأّن�الــــردع�و»حتــــواء،�وهمــــا�أساســــان�ســــابقان�لÑســــ�Nاتيجية��مريكيــــة،�مــــا�عــــ

ر�الخطر�قبل�أن�يصل�إى�حدودها،�والتصرف�بمفردها�واستخدام�القوة�الوقائية ص�وُتدّمِ َشّخِ
ُ
  )4(.الو8يات�اjتحدة�أن�ت

أنــه�إذا�فشـــلت�حكومــة�مــا�بال�}اما�Gـــا�" RichardHaas""ريتشـــارد�هــاس"وقــد�صــّرح�مســاعد�وزيـــر�الخارجيــة��مريكــي�

غـرم�بحرما�Gـا�مـن�بعـض�مزايـا�السـيادة،�بمـا�ف¼Gـا�الحـق�بـأن�ُي�ـNك�لهـا�الـتحكم�بمـا�يجــري��اjتعلقـة�بمكافحـة
ُ
Pرهـاب،�فإ�Gـا�ت

و-ـي�حالـة�Pرهـاب،�يمكـن�. داخل�أراض¼Gا،�ويكـون�للحكومـات��خـرى،�بمـا�ف¼Gـا�حكومـة�الو8يـات�اjتحـدة،�الحـق�-ـي�التـدخل

 )5(.يمكن�-ي�هذه�الحالة�التصرف�بشكل�استباúيأن�يؤدي�ذلك�إى�الحق�-ي�الدفاع�الوقائي�عن�النفس،�و 

                                                                                                                                                                                     

Administración Bush teje una estrategia(Una doctrina ambigua e incitadora) casi perfecta para evitar, sin 

demasiado éxito, ser tachada de agresora internacional. Sus esfuerzos se centran principalmente en redefinir 

expansivamente el derecho de legitima defensa para dar entrada a las acciones preventivas".  

  .411توفيق�اjدي4Ë،�مرجع�سابق،�ص(1)

  .271محمد�يونس�يðي�الصائغ،�أسانيد�الو8يات�اjتحدة�بشأن�الحرب�»ستباقية،�مرجع�سابق،�ص/ د(2)

  .48،�ص2006،�ديوان�اjطبوعات�الجامعية،�الجزائرj03تغّ?N،�ط�عبد�القادر�رزيق�اjخادمي،�النظام�الدوي�الجديد،�الثابت�وا�(3)

(4)�،4Ëديjتوفيق�اj410سابق،�صالرجع�ا.  

  .41ديفيد�ك?ن،مرجع�سابق،�ص�(5)
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أوــى�هــذه�الــذرائع�كانــت�ذريعــة�نــزع�أســلحة�الــدمار�الشــامل�مــن�العــراق،�وثاني Gــا��–عــن�ذريعــة�ثالثــة) أ.م.و(وأعلنــت�

ر�حرGÊـــــا�»نفراديـــــة�عrـــــى�دولـــــة�عضـــــو�-ـــــي��مـــــم��–ذريعـــــة�إحـــــ;ل�الديمقراطيـــــة�والـــــتخلص�مـــــن��نظمـــــة�الدكتاتوريـــــة ِNّـــــOُت

�–كمـا�ذكرنـا�آنفــا�–"جــورج�بـوش"،�تمثلـت�هـذه�اjـّرة�-ــي�نظريـة�الحـرب�الوقائيـة،�وال5ــ�4أطلقهـا�الـرئيس��مريكـي�اjتحـدة

�وجود�ع;قة�ب?ن�نظام�
ً
وب?ن�تنظيم�" صدام�حس?ن"كوسيلة�للدفاع�الشر�ي�عن�النفس�ضد�العدوان�الوشيك،�مدعّية

ــَق�هــذه�القاعـدة،�ومــن�ثــم�تــأتي�هــذه�الحــرب�مــن�وجهــة�النظــر��مريكيـة�
ْ
-ــي�إطــار�الجهــود�الدوليــة�jحاربــة�Pرهــاب،�ولــم�تل

 
ً
�قانونيا

ً
  .(1)الذريعة�كسابق Gا�سندا

ومــن�بــ?ن�ممارســات�الــدفاع�الوقــائي�بحجــة�مكافحــة�Pرهــاب،�مــا�قامــت�بــه�إســرائيل،�أثنــاء�هجومهــا�العــدواني�عrــى�

،�وتحمـل�أيضـا�مسـاعدات�)دولـة�40(ة�متضـامنا�مـن�جنسـيات�مختلفـ�750،�ال�45كانت�تحمـل�عrـى�متGHـا�"قافلة�الحرية"

ـــف��2010-05-31إنســـانية�إـــى�قطـــاع�غـــزة�اjحاصـــر،�وذلـــك�يـــوم�
ّ
قتـــي;�وعشـــرات�الجر�ـــى،��19-ـــي�اjيـــاه�الدوليـــة،�ممـــا�خل

وقــد�بــّرر�العـــدو�Pســرائيrي�هـــذا�الهجــوم�بحجـــة�مكافحــة�Pرهــاب،�وأّن�الســـفينة�تحمــل�عrـــى�متGHــا�إرهـــابي?ن�متجهــ?ن�إـــى�

مـــن�طـــرف�مجموعـــة�مـــن�Pرهـــابي?ن،�أي�يقصـــد�حركـــة�حمـــاس،�وبـــّرر�الجـــيش�Pســـرائيrي�اســـتخدام�قطـــاع�غـــزة�اjحتـــل�

القوة�اjفِرط�بأنه�حالة�دفاع�شر�ي�عن�النفس،�وال�45رفض Gا��مم�اjتحدة،�وأمرت�بفتح�تحقيق�يكـون�مـن�ِقبـل�جهـة�

  )2(.محايدة،�ورفع�الحصار�عن�قطاع�غزة

�
�8يختلف�اثنـان�بـأن�أسـلحة�الـدمار�الشـامل�مـن�أخطـر�اjعضـ;ت�ال5ـ� ��24���%� :�4	� ��%"	 *	��� �	����6�5 

تواجـه�نظــام�الع;قـات�الدوليــة،�بحيـث�إذا�مــا�اسـتعملت�هــذه��سـلحة�-ــي�حـرب�مــا�مـن�ِقبــل�دولـة�أو�أكÞــN،�فإG�ّـا�ســ Gلك�كــل�

  )3(.مNOرا�للدفاع�الوقائيü[4ء،�مما�أدى�بالعديد�من�الدول�إى�»ستناد�عrى�هذه�اjخاطر�الناجمة�عrى�استعمالها�

إّن�تطــور�أســلحة�الــدمار�الشــامل،�أثــر�كث?ــNا�-ــي�لحظــة�تقــدير�الخطــر،�ممــا�دفــع�بعــض�الــدول�إــى�التمســك�بنظريــة�

فـــي�هـــذا�الصـــدد،�ادعـــت�الو8يـــات�اjتحـــدة��مريكيـــة�بـــأّن�العـــراق�ف�)4(.الـــدفاع�الشـــر�ي�»ســـتباúي�ال5ـــ�4لـــم�يقرهـــا�الفقـــه

كميات�كب?Nة�تكفـي�ل Gديـد��مـن�القـومي��مريكـي�وج?ـNان�العـراق�والسـ;م�العـالم4،�وأّن�يمتلك�أسلحة�الدمار�الشامل�ب

وانجل�ــNا�جميــع��دلــة�واjســتندات�ال5ــ�4تثبــت�صــحة�مزاعمهمــا،�ولــيس�لهمــا�أن�ينتظــرا�ح5ــ��يتعــرض�أمGHمــا�) أ.م.و(لــدى�

طبيقــــا�Îســــ�Nاتيجية�الحــــرب�الوقائيــــة�أو�القــــومي�للخطــــر،�فكــــان�قرارهمــــا�بأخــــذ�زمــــام�اjبــــادرة�والبــــدء�بمهاجمــــة�العــــراق�ت

  .2001-09-11»ستباقية�ال�45اعتنق Gا�الو8يات�اjتحدة��مريكية�بعد�أحداث�

موضوع�أسلحة�الدمار�الشامل�إى�ساحة�الجمعية�العامـة�لçمـم�اjتحـدة،�ال5ـ�4" بوش"فقد�نقل�الرئيس��مريكي�

�دول�العـــــالم�باتخـــــا2002-09-12خاطG¹ـــــا�-ـــــي�
ً
�بـــــأن�الحكومـــــة�،�مطالبـــــا

ً
�تجـــــاه�هـــــذه��ســـــلحة،�مـــــدعّيا

ً
ذ�موقـــــف�أكÞـــــ�Nحزمـــــا

  )5(.العراقية�خط?Nة،�وتزداد�خطورًة�بوجود��سلحة�الكيماوية�والبيولوجية

ن;حظ�أّنه�ليس�£ّي�دولـة�أن�تبـدأ�بمهاجمـة�دولـة�جـارة�لهـا�بحجـة�الـدفاع�عـن�نفسـها�£ّن�الدولـة�الثانيـة�بلغـت�-ـي�

لدولـة��وـى،�وأّن�هـذا�التسـليح�كـان�القصـد�منـه�»عتـداء�عrـى�هـذه�الدولـة،�إّنمـا�لهـا�أن�تسـلحها�حـدا�ُيخùـ[��منـه�عrـى�ا

                                                           

 .96،97،�ص2005حسن?ن�اjحَمدي�بوادى،�غزو�العراق�ب?ن�القانون�الدوي�والسياسة�الدولية،�منشأة�اjعارف،��سكندرية�/ د(1) 

  .  85خضر،�مرجع�سابق،�صرابðي�ل�(2)

  .  81نفس�اjرجع،�ص�(3)

  . 79ماجد�الحموي،�مرجع�سابق،�ص/ ماهر�ملندي،�د/ د(4)

،�04عبـــد�الســـتار�جميrـــي،�موقـــف�القـــانون�الـــدوي�مـــن�احـــت;ل�العـــراق،�مجلـــة�جامعـــة�تكريـــت�للعلـــوم�القانونيـــة�والسياســـية،�اjجلـــد�/ د�(5)

  .09،�ص2012،�العراق�15،�العدد�04السنة�
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ِعــــّد�ُعــــد�Gا�لــــرد�هــــذا�»عتــــداء�إْن�وقــــع،�أو�أصــــبح�عrــــى�وشــــك�الوقــــوع،�كــــأن�تكــــون�الدولــــة�الثانيــــة�قــــد�حشــــدت�بالفعــــل�
ُ
ت

jي��عمال�ا-�
ً
  )1(.ؤدية�لهذا�الهجومجيوشها�عrى�حدود�الدولة��وى�بقصد�مهاجم Gا،�وشرعت�فع;

ـه الـبعض ولكـن إـى� ذلـك -ـي الوقوع،ويسـتندون  وشـيك هجـوم الوقـائي،بمجرد الشـر�ي بالـدفاع يجوزالقيـام يـرى�بأنَّ

ومـن�)2(.إـى�الهـدف الوصـول  مـن تمنعهـا وقائيـة بضـربات إ8 مواجه Gـا يمكـن 8 الشـامل الـدمار أّن�أسـلحة حجج،مGHـا ةعـّد 

ر�الشــــامل�كانــــت�مــــن�أهــــم�الــــذرائع�ال5ــــ�4اســــتند�إل¼Gــــا�َمــــن�يOــــNر�الحــــرب�»ســــتباقية،�أو�لحة�الــــدماهنــــا�نجــــد�أن�ذريعــــة�أســــ

رة�ال�8�45يمكن�التعايش�معها دّمِ
ُ
j3(.الضربات�»ستباقية،�بحجة�آثارها�ا(  

ـوُن  �مـَر  أّن  و8شـّك 
ُ
 الوقـائي،£ّن�اسـتخدام الشـر�ي الـدفاع �سـلحةالنووية�-ـي اسـتخدام إذامـا�تـّم  خطـورة أكÞـN َيك

� أن�ي�ـــNك شـــأنه الوقائيـــة،�مـــن الضـــربة -ـــي �ســـلحة هـــذه
ً
 أو-ـــي الضـــربةالوقائيةهذه -ـــي ُمـــدّمرة،�ســـواءً  آثـــارا

  الردعل¼Gا،وهذايجعل
َ
  )4(.الدولي?ن  و�من للسلم �Gديدا أكNÞ اjوقف

ل Gديــد�إّن�هــذه�الــذرائع��8تصــمد�بحــال�أمــام�التحليــل�العلمــ�4الــدقيق،�فــالحق�الطبي·ــي�-ــي�الــدفاع�الشــر�ي�ضــد�ا

العراúـي�الوشــيك�اjتمثـل�-ــي�ترســانة�أسـلحة�الــدمار�الشـامل�ال5ــ�4يمتلكهــا�العـراق،�والــذي�اسـتندت�فيــه�Pدارة��مريكيــة�

ح�وقــع�
ّ
إــى�تيــار�فقáــ�4غربــي�ضــعيف�يــزعم�بمشــروعية�ممارســة�الــدفاع�الشــر�ي�عــن�الــنفس�لــيس�للــرد�عrــى�عــدوان�مســل

،�بل�للرد�عrى�عدوان�محتمل�أو�وشيك�الوق
ً
  )5(.وع�أو�ال Gديد�بهفع;

،�لــم�َيْعَتــِد�العــراق�عrــى�الو8يــات�اjتحــدة��مريكيــة�أو�اjملكــة�اjتحــدة�أو�دولــة�2003ففــي�حالــة�غــزو�العــراق�عــام�

أخرى،�ولكن�العراق�هو�الذي�تعّرض�للعدوان�من�التحالف��مريكي�الNOيطاني،�مما�يعطي�للعراق�وليس�للتحالف�حق�

والحــق�للــدول��خــرى�-ــي�التضــامن�مــع�العــراق�-ــي�ممارســة�حــق�الــدفاع�الشــر�ي�الجمــا�ي�ممارســة�الــدفاع�الشــر�ي،�بــل�

مــن�اjيثــاق؛�كمــا�يعطــي�للعــراق�حــق�تنظــيم�اjقاومــة�العراقيــة�ضــد�»حــت;ل��جن¿ــ�4دفاعــا�عــن�ال�ــNاب��51وفقــا�للمــادة�

عت�NOاjقاومة�العراقية�عم;�الوط4Ë،�وهو�حق�مشروع�نّصت�عليه�القوان?ن�الدولية�وميثاق��مم�اjتحدة،�ومن�ث
ُ
م،��8ت

  )6(.وصف�اjقاومة�به،�وتدعو�jكافحته�ضمن�الجهود�الدولية�jكافحة�Pرهاب) أ.م.و(إرهابيا�كما�تحاول�

  ب�الثـــانيـا�طل

  مدى�مشروعية�الحرب�الوقائية�وآثارها��ي�الع�قات�الدولية�
فلقـد�. واز�اسـتخدام�حـق�الـدفاع�الشـر�ي�عrـى�نحـو�وقـائيمن�النقاط�ال�45تث?�Nالجدل�-ي�الدفاع�الشـر�ي،�مـدى�جـ

قــّررت��مــم�اjتحــدة�أن�اســتخدام�القــوة،�ُيعتOــ�Nقرينــة�ظـــاهرة�عrــى�أن�الدولــة�ال5ــ�4بــدأت�باســتخدامها،�دولــة�ُمعتديـــة،�

                                                           

  . 150عrي�صادق�أبو�هيف،�مرجع�سابق،�ص/ د(1)

  .78العمري�زقار�مونية،�مرجع�سابق،�ص�(2)

  .289خالد�عكاب�حسون،�مرجع�سابق،�ص/ د�(3)

  .81العمري�زقار�مونية،�اjرجع�السابق،�ص�(4)

ة�أم�45-ي�العالم،مركز�الحضارة�محمد�شوúي�عبد�العال،�أزمةالقانون�الدوي�اjعاصر�-ي�ضوء�العدوان��مريكي�عrى�العراق،حولي/ د�(5)

  .155،�صhttps://bit.ly/2zojpq7: ،�مصر،�بحث�منشور�عrى�اjوقع�Pك�Nوني�للمركزوالبحوث�للدراسات

  .96،97حسن?ن�اjحَمدي�بوادى،�مرجع�سابق،�ص/ د(6)
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ر�8سـتخدام�القـّوة،�والـّراجح�أّن�الـذي�يم ِNّـOي�أثبتت�أّن�هناك�ُمµا�تستطيع�إهدار�تلك�القرينة،�إذا�GHلـك�تقريـر�ذلـك�ولك

  ) 1(.حسب�ميثاق��مم�اjتحدة،�هو�مجلس��من�الدوي

ف?Nى�البعض�أّن�الدفاع�الشر�ي�عـن�الـنفس،�يشـمل�أيضـا�مـا�يسـم��بالـدفاع�الشـر�ي�الوقـائي،�أي�اjبـادرة�بـالهجوم�

 
ّ
ن�القواعـــــد�اتقـــــاًء�لعـــــدوان�وشـــــيك�الوقـــــوع،�ويســـــتند�أصـــــحاب�هـــــذا�الـــــرأي�عrـــــى�أّن�اjيثـــــاق�لـــــم�يفعـــــل�أكÞـــــ�Nمـــــن�أنـــــه�قـــــد�قـــــ|

ولتبيـان�مـدى�مشـروعية�الحـرب�الوقائيـة،�سـأتطرق�) 2(.اjستقّرة�قبل�صـدوره،�وال5ـ�4كانـت�تسـمح�بالـدفاع�الشـر�ي�الوقـائي

  .-ي�الفرع��ول�إى�موقف�القانون�الدوي،�ثم�-ي�الفرع�الثاني�سأب?ن�موقف�الفقه�الدوي�من�هذه�الحرب

���� ���	�
 ���	� $% �	�"	� $���:	� 5�% ��6�5�	�  
) ثانيا(ثم�الجمعية�العامة�لçمم�اjتحدة�) أو8(نتناول�-ي�هذا�الفرع�موقف�كل�من�القانون�الدوي�التقليدي�

  ).ثالثا(وموقف�مجلس��من�الدوي�

���
 �����6�5�	� ������	� $���% 9"����2:�	� �	�"���	� $������:	� مـــن�اjتفـــق�عليـــه�أن�القـــانون�الـــدوي�التقليـــدي�:���5�%

الدوي�العر-ي،�قد�سمح�للدول�باللجوء�إى�العمل�»ستباúي�jواجهة�أي�خطـر�وشـيك�Gåـدد�مصـالحها�وبا£خص�القانون�

الحيويـــة،�وكانـــت�الـــدول�عنـــد�لجوGéـــا�إـــى�الـــدفاع�الوقـــائي�غ?ـــ�Nمقيـــدة،�وتســـتخدم�القـــوة�مـــن�منطلـــق�الحفـــاظ�عrـــى�أمGHـــا�

تــدافع�عــن�نفســها�بــاللجوء�إــى�وســائل�وقائيــة�أن�الدولــة�قــد� "Westlake" "ويســت;يك"ويقــول�الفقيــه�. وحقهــا�-ــي�البقــاء

  )3(.-ي�الحالة�ال�45تعتقد�ف¼Gا�طبقا�لتقديرها�الذاتي�ضرورة�صد�هجوم�صادر�من�دولة�أخرى 

�������
 ����6�5�	� �����	� $��% ���%��	� �����%1	� لقــد�أوصــت�لجنــة�القــانون�الــدوي�بــأن�تل�ــ}م�كافــة�الــدول�: ��5�%

ائية�ال�45أشـرنا�إل¼Gـا�-ـي�الفـرع�الثالـث�مـن�اjطلـب��ول�مـن�هـذا�اjبحـث،�كمـا��عضاء�-ي�اjنظمة�بمNOرات�الحرب�الوق

عـد�هـذه�
ُ
شددت�عrى�ضرورة�أن�يمّر�أي�عمل�عسكري�مستقبrي�ُيشن�تحت�مبدأ�الحرب�الوقائية�عOـ�Nمجلـس��مـن،�وت

يشـــكل�مفهومـــا�دفاعيـــا��اjحاولـــة�أوـــى�الخطـــوات�-ـــي�طريـــق�تقنـــ?ن�الحـــرب�الوقائيـــة،�أو�الـــدفاع�الشـــر�ي�الوقـــائي،�وهـــو�مـــا

�أن�اjشــكل�الــذي�يبقــى�معلقــا�بالنســبة�للجنــة�القــانون�الــدوي�بعــدما�تجــاوزت�فكــرة�
ّ
جديــدا�بالنســبة�لçمــم�اjتحــدة،�إ8

إمكانية�حصول�حرب�وقائية�والتسليم�GÊا،�إنما�يرتبط�بتعريف�الخطر�الذي�Gåدد�السلم�و�من�الدولي?ن،�والـذي�ُتOـNّر�

  )4(.جلس��من�الدوي،�لشن�حرب�استباقية�عrى�دولة�عضو�-ي�منظمة��مم�اjتحدةبموجبه�التحركات�ع�NOم

عتOــ�Nوج¼Gــة�بــات�يشــكل�ســمات�ال Gديــد�الجديــد�للســلم�
ُ
إّن�التــذرع�با8ســتعمال�الوقــائي�للقــوة�-ــي�مواجهــة�أخطــار�ت

م�اjتحـدة�السـابق�إـى�الـرد�عrـى�و�من�الدولي?ن،��مر�الـذي�دفـع�بالسـيد�كـو-ي�عنـان��مـ?ن�العـام�للجمعيـة�العامـة�لçمـ

NOتمســك?ن�بنظريــة�الــدفاع�الشــر�ي�الوقــائي�-ــي�ســبتمjا�جوهريــا�2003اNبــل�ُيمثــل�تغي?ــ�،Nنطــق�خط?ــjبــالقول�أّن�هــذا�ا�،

  )5(.بالنسبة�للمبادئ�ال�45يستند�إل¼Gا�السلم�و»ستقرار�-ي�العالم

                                                           

  .300،301محمد�طلعت�الغنيم4،�مرجع�سابق،�ص/ د(1)

  .132ماهر�عبد�اjنعم�أبو�يونس،�مرجع�سابق،�ص/ د(2)

  .58عبد�العزيز�رمضان�عrي�الخطابي،�مرجع�سابق،�ص/ د(3)

  . 10بوعقبة�نعيمة،�مرجع�سابق،ص(4)

روشـــو�خالـــد،�الضـــرورة�العســـكرية�-ـــي�نطـــاق�القـــانون�الـــدوي�Pنســـاني،�أطروحـــة�دكتـــوراه،�كليـــة�الحقـــوق�والعلـــوم�السياســـية،�جامعـــة�(5)

  .179،�ص2012-2013جزائر،�التلمسان
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��	��
 ���6�5�	� ����	� $�% �	�"	� $%�� G21% مجلـس��مـن�مـن�مسـألة�الحـرب�أو�الضـربة�إّن�موقـف�:5�%

العراúـي�" تمـوز "بشـأن�الهجـوم�Pسـرائيrي�عrـى�مفاعـل��1981الصادر�عـام�) 486(»ستباقية،�يتضح�من�خ;ل�قراره�رقم�

بحجــة�الــدفاع�الشــر�ي�الوقــائي�jنــع�العــراق�مــن�صــنع�أســلحة�دمــار�شــامل��Gــدد�أمــن�إســرائيل،�فــالقرار�كــان�واضــحا�-ـــي�

ائيل�وجاء�فيه،�إّن�الدولة�Pسرائيلية�بعملها�هذا�خرقت�أحكام�ميثاق��مم�اjتحدة�وقواعد�السلوك�إدانته�عمل�إسر 

  )1(.الدوي�ال�45كان�من�اjفروض�أن�تتقيد�GÊا

هـــــذا�اjوقـــــف�كـــــان�أثنـــــاء�ف�ـــــNة�الحـــــرب�البـــــاردة،�أمـــــا�بعـــــدها،�فقـــــد�تغ?ـــــ�Nموقـــــف�مجلـــــس��مـــــن�الـــــدوي�مـــــن�الحـــــرب�

،�حيـــث�يظهـــر�جليـــا�موقفـــه�اjؤيـــد�S/RES/1441/2002: ه�ضـــمنيا�مـــن�قـــرار�اjجلـــس�رقـــم»ســـتباقية،�وهـــذا�مـــا�نستشـــف

لفكرة�الحرب�»ستباقية،�وما�يؤكد�هذا�»تجاه�jجلس��من�ما�جاء�-ي�إحدى�وثـائق�اjجلـس�عrـى�لسـان�ممثrـي�بعـض�

قــوة�ضــد�دولــة�مســتقلة�إّن�اســتخدام�ال"الــدول�اjجتمعــة�-ــي�مجلــس��مــن�مــن�أجــل�قضــية�الحــرب�عrــى�العــراق،�قولــه،�

ذات�سيادة�وعضو�من�أعضاء��مم�اjتحدة�ُيشكل�خرقا�صارخا�jيثاق��مـم�اjتحـدة،�وأّن��عمـال�العسـكرية�أحاديـة�

  )2(".الجانب�و»ستباقية�ضد�العراق�لن�تساعد�عrى�حل�اjشاكل�اjعّقدة�

ـــن�لتغي?ـــ�Nالنظـــام�-ـــ
َ
عل
ُ
jي�العـــراق�بصـــورة�ســـافرة�مـــع�قواعـــد�ومبـــادئ�وجـــاء�-ـــي�نفـــس�الوثيقـــة�أيضـــا،�يتنـــا-ى�الهـــدف�ا

يتبــ?ن�) 3(.القـانون�الـدوي،�مثلمـا�يتنــا-ى�مفهـوم�الضـربة�»سـتباقية�التعســفية�الـذي�ُينِكـر�كـل�أحكــام�ميثـاق��مـم�اjتحـدة

ممــــا�ورد�-ــــي�هــــذه�الوثيقــــة�أّن�معظــــم�الــــدول�كانــــت�تنــــدد�بــــالحرب�اjعلنــــة�عrــــى�العــــراق�بحجــــة�امت;كــــه�£ســــلحة�الــــدمار�

ل،�وأّنــه�يجــب�تغي?ــ�Nالنظــام،�ولكــن�الحــرب�وقعــت�بمباركــة�مجلــس��مــن�الــدوي�الــذي�أّيــد�الحــرب�الوقائيــة�ضــد�الشــام

 .دولة�ذات�سيادة�وتاريخ�عريق

����	� ���	�
 ��6�5�	� ���	� $% �	�"	� ;:�	� 5�%  
الشـــر�ي�بوصـــفه��اختلـــف�الفقـــه�الـــدوي�إـــى�اتجـــاه?ن�أساســـي?ن،�فيـــذهب�الـــبعض�إـــى�القـــول�بـــأّن�التـــذرع�بالـــدفاع

�51مOــNّرا�خــارج�نطــاق�الحالــة�ال5ــ�4تتعــرض�ف¼Gــا�الدولــة�لعــدوان�مســلح،�هــو�أمــٌر�مرفــوض�تمامــا�اســتنادا�إــى�نــص�اjــادة�

الصريح�من�ميثاق��مم�اjتحدة،�وما�يقابلها�من�قواعد�القانون�الدوي�العر-ي؛�بينما�ُيقـّرر�آخـرون�أن�نـص�اjيثـاق،��8

ح�من�طرف�آخر�فقط�يحصر�مطلقا�قصر�اللجوء�إى
ّ
  ) 4(.الدفاع�الشر�ي�-ي�حالة�تعرض�الدولة�لعدوان�ُمسل

عدالحربالوقائيةنوعامنأنواعالدفاعالشرعيالوقائي
ُ
الذيظهراتقاًءلخطرمحتمçو�–-ي�نظر�البعض�–-ي�هذا�السياق،ت

 والـدفاع العـدوان تعريف -ي اjعتمدة اjعاي?N تطبيق إن يج?}ه،بل دوي قانوني نص يوجدأّي  8 خطروشيك،وهو�مرالذي

 ضدهاالقوةاjسـلحةبحجةالدفاع اسـتعملت للدولةال45 الشر�ي الدفاع حق يجعلمGHاعدواناينشأعrى�إثره الشر�ي،سوف

 قــرار ذلــك عrــى ء،�كمــانّص البقــا لحــق حتميــة ونتيجــة أسا^ــ[4 هوحــق الشــر�ي فالــدفاع ثــم الشــر�ي�الوقــائي،ومن

عتOـN ،�-ـي1975عـام� الصـادر�29/د/3281:اjتحـدةرقم لçمـم الجمعيةالعامـة
ُ
اjفكـر� وصـفها كمـا ائيـةالوق الحـرب حـ?ن�ت

-ـي�هـذا�Pطـار،�أحـاول�إبـراز�موقــف�) 1(.نتيجةحتميـةللَفناء جريمـةعظم�،وµي)Noam Chomsky")5" "نعومتشومسـكي"

                                                           

  .71،�ص2007دحامنية�عrي،�تجاوز�حق�الدفاع�الشر�ي�-ي�ظل�القانون�الدوي،�مذكرة�ماجست?N،�كلية�الحقوق،�جامعة�سعد�دحلب،البليدة��(1)

  .41،�ص2003- 03- 26،�اjؤرخة�-ي�S/PV.4726انظر�وثيقة�مجلس��من�رقم�(2)

  .43نفس�اjرجع،�ص�(3)

  .469مرجع�سابق،�ص�أحمد�أبو�الوفاء،/د(4)

الذي�قام�به�الجيش�اjصري�ضد�رئيس�الجمهورية�اjنتخب،�للمزيد�من��2013كان�من�أشّد�اjنتقدين�ل;نق;ب�العسكري�-ي�جويلية��(5)

  . https://bit.ly/2Ttzd1C: التفصيل�راجع�اjوقع�Pلك�Nوني
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وي�مـــن�هـــذه�و-ـــي��خ?ـــ�Nموقـــف�القضـــاء�الـــد) ثانيـــا(ثـــم�موقـــف�الفقـــه�العربـــي�) أو8(الفقـــه�الغربـــي�مـــن�الحـــرب�الوقائيـــة�

  ).ثالثا(الحرب�

���
 �)��	� ;:�	� إّن�ضرورات�حفظ�السلم�و�من�الـدولي?ن�£فـراد�اjجتمـع�الـدوي،�:%$ �	��� �	�5�% ��6�5

ُفــل�حــق�رده�أو�
ْ
قــد�تقت�ــ[�4ممارســة�حــق�الــدفاع�الشــر�ي�الوقــائي،�£ّن�الــدول�إذا�أدركــت�أن�مجــرد�ال Gديــد�بالعــدوان�َيك

عــّرِض�نفســها�لخطــر�أكOــ�Nوهــو�الــدفاع�الوقــائي،�مــع�منعــه،�فإ�Gــا�ســوف�تعيــد�ا
ُ
لنظــر�-ــي�أفعالهــا�العدوانيــة،�£G�ّــا�ســوف�ت

م;حظــة�أنــه�يجــب�عrــى�هــذه�الــدول�خــ;ل�ممارســ Gا�لحــق�الــدفاع�الوقــائي،�التقيــد�بالحــدود�ال5ــ�4رســمها�القــانون�الــدوي�

  )2(.ة�طبقا�لقواعد�القانون�الدويالعر-ي،�وال�45إذا�ما�تم�مخالف Gا،�استوجب�ذلك�تحريك�اjسؤولية�الدولي

ه�ذفالــدّول�ال5ــ�4تتبËــ��نظريــة�الــدفاع�الشــر�ي�الوقــائي،�كالو8يــات�اjتحــدة��مريكيــة�واليابــان�وأســ�Nاليا،�تــرى�أّن�هــ

ِغــِه�اjيثــاق،�فهـــذه��51النظريــة��8تتعــارض�مــع�اjـــادة�
ْ
مــن�اjيثــاق،�£ّن�حـــق�الــدفاع�الشــر�ي�الوقــائي�هـــو�حــق�عر-ــي�لـــم�ُيل

عطي�تفس?Nا�موسعا�للمادة��الدول 
ُ
  )3(.من�اjيثاق،�لتNOير�مشروعية�الحرب�الوقائية�51ت

ه،�وأّن�الضربة��وى�µي�الضربة�القاضية�كما�يقول�العسكريون،� من�منطلق�أّن�منع�وقوع�العدوان�خ?�Nمن�صّدِ

والقول�بضرورة�وجود�دفاع�شر�ي��فإّن�الدول�اjبتدئة�بالهجوم،�قد�اتخذت�من�تلك�اNOjرات�ذريعة�لها�لتNOير�أفعالها،

وقائي،�£ّن�منع�وقـوع�العـدوان�ُيعتOـ�Nضـرورة�Îقـرار�السـلم�و�مـن�الـدولي?ن،�وأّن�البـدء�بالضـربة�الوقائيـة،�مـن�شـأنه�أن�

ُيحــِرَم�اjعتــِدي�مــن�فرصــة�القيــام�بعدوانــه،�والقــول�بتحــريم�الضــربة�الوقائيــة،�أو�الهجــوم�الوقــائي،�مــن�شــأنه�أن�يــؤدي�

�أّن ) 4(ة�إـــى�أن�ُت�ـــNك�الفرصـــة�للمعتـــدي�لكـــي�يبـــدأ�بالعـــدوان،�ويكـــون�لـــه�ســـْبق�توجيـــه�الضـــربة��وـــى،بالضـــرور 
ّ
مـــارك�" إ8

تOـNر�»سـتباق�الـذي�هـو��،)Pرهـاب�الـدوي�وأسـلحة�الـدمار�الشـامل( �8يـرى�التحـديات�اjعاصــرة" Mark Totten" "توتن

  )5(.رق�لقواعد�القانون�الدويبالنسبة�إليه�وإى�غالبية�فقهاء�القانون�الدوي�خ

�����
 ��6�5�	� ���	� $% �)��	� ;:�	� يكاد�ُيجِمع�الفقه�العربي�عrى�تب�4Ëفكرة�عـدم�مشـروعية�الـدفاع�: 5�%

الوقــائي،�بعكــس�الحــال�-ــي�الفقــه�الغربــي،�ومــن�أشــد�اjِشــيِع?َن�لــرفض�فكــرة�الــدفاع�الوقــائي،�هــو�الفقــه�اjصــري�الــذي�

م�القــــوة�-ــــي�الع;قــــات�الدوليــــة�كمبــــدأ�عــــام،��8َيــــِرُد�عليــــه�ســــوى�»ســــتثناءات�ال5ــــ�4وردت�-ــــي�تنــــاول�مبــــدأ�حظــــر�اســــتخدا

ل�النص�أك�NÞمما�َيْحتِمل،�وقصـر�ذلـك�»سـتثناء�عrـى�حالـة�الـدفاع�الشـر�ي،�51اjيثاق،�ومGHا�نص�اjادة� ،�دون�أن�ُنَحّمِ

  )6(.رمتهورفض�امتداد�هذا�الحق�إى�الدفاع�الوقائي،�وعليه،�رفض�اjوضوع�ب

للمحافظــة�عrــى�وجودهــا،�لتتخــذه���-دفاعــا�وقائيــا�-إّن�مــا�تّدعيــه�بعــض�الــدول�بأّنــه�مــن�حقهــا�الــدفاع�عــن�نفســها

�مــع�قواعــد�القــانون�الــدوي�اjعاصــر�وغاياتــه،�
ً
ذريعــة�للتــدخل�-ــي�شــؤون�دول�أخــرى،�وفــرض�إراد�Gــا�عل¼Gــا،�يتعــارض�كلّيــة

ســة�عrــى�حقهــا�و�8صــلة�لــه�بحــق�الــدفاع�الشــر�ي�اjنصــوص�عليــه�-ــ ي�اjيثــاق،�فحجــة�الو8يــات�اjتحــدة��مريكيــة،�اjؤسَّ

ر�بنفســها�مــا�إذا�كــان�ي Gــددها�خطــر�حــال�وحتمــ�4الوقــوع،��مــر�الــذي�يســتوجب�اللجــوء�إــى�الضــربات�الوقائيــة� بــأن�ُتقــّرِ

                                                                                                                                                                                     

  .81رجع�سابق،�صالعمري�زقار�مونية،�م�(1)

  .  97ممدوح�عز�الدين�أبو�الحس�Ë،�مرجع�سابق،�ص(2)

  .21الشيباني�منصور�أبو�همود،�مرجع�سابق،�ص/ د(3)

  .11رانة�عطا�هللا�عبد�العظيم�عطا�هللا،�مرجع�سابق،�ص/ د�(4)

  ).ص.ر.د(ن��áشافع�توفيق،�مرجع�سابق،��(5)

  .  98ممدوح�عز�الدين�أبو�الحس�Ë،�مرجع�سابق،�ص(6)
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ـــردع�العـــــدوان�اjتوقـــــع�مســـــتقب;،�غ?ـــــ�Nمقبولـــــة�مـــــن�الناحيـــــة�القانونيـــــة،�£ّن�الضـــــرورة�ظـــــرف�موضـــــو�ي� يـــــرتبط�أساســـــا�لــ

  )1(.بالوقائع�اjادية�ومدى�خطور�Gا

فالقيمـــة�القانونيـــة�لحـــق�الـــدفاع�الشـــر�ي�-ـــي�الواقـــع،�µـــي�إضـــفاء�اjشـــروعية�عrـــى�مـــا�هـــو�غ?ـــ�Nشـــر�ي،�وبالتـــاي،�فـــ;�

وجــود�لهــذا�الحــق�عنــدما�تكــون�الحــرب�نفســها�مشــروعة،�والحــرب�الوقائيــة�ليســت�مشــروعة�£ّن��خطــار�ال5ــ�4تســ Gدف�

تقـــع�أصـــ;،�وهـــو�الشـــرط��سا^ـــ[8�4ســـتخدام�حـــق�الـــدفاع�الشـــر�ي،�ولهـــذا�رفـــض�اjجتمـــع�الـــدوي�نظريـــة��مواجه Gـــا�لـــم

  )2(.لحرب�الوقائيةا

ل الضربات إّن  ِ
ّ
َشك

ُ
 بشـأن اjيثـاق أحكـام تتجـاوز  أ�Gـا �مـم�اjتحـدة،ذلك ميثـاق نـص�عليـه شرعيا دفاعا الوقائية،8ت

 ماقبـل إـى تعيـدالعالم بـذلك �Gديدمباشـر،وµي هنـاك يكـن لـم ولـو 5ـ�القـوة،�ح باسـتخدام تسـمح الشـر�ي،لكو�Gا الـدفاع

 بإمكـان قانونيـة؛�وكـان بـأّي�شـروط مقيـدا القـوة اسـتخدام يكن لم عندما �مماjتحدة ميثاق العاjية��وى،وقبل الحرب

 )3(.تحدةفيالصميمالوقائية،تطعن�نظاما£مماj عقيدةالضربات بأن يؤكد ما تشاء،وهو القوة�حيثما استخدام الدول 

�–كما�أشرنا�سـابقا�–ة�أسانيد،�تمثلتلذلك،�استند�هذا�الفريق�القائل�بعدم�مشروعية�الدفاع�الوقائي�عrى�عد

-ي�الرد�عrى��سـباب�ال5ـ�4أوردهـا�فريـق�القـائل?ن�بمشـروعية�الـدفاع،�وذلـك�لـدحض�حجـ Gم�وهـدم�أسـانيدهم،�وموقـف�

  : اط�ال�45أثارها�الفريق�اjضاد�وµيالقائل?ن�بعدم�اjشروعية،�جاء�ردا�عrى�النق

 ."ديباجة�اjيثاق"�عمال�التحض?Nية��-

 .نصوص�اjيثاق�-

 .اjمارسات�والتطبيقات�الدولية�العملية�-

  )4(.مجال�حفظ�الس;م�و�من�الدولي?ن�-

ع�كمـــــا�نجـــــد�أن�بعـــــض�أصـــــحاب�نظريـــــة�الحـــــرب�»ســـــتباقية�يعتمـــــدون�-ـــــي�تNOيرهـــــا�بصـــــف Gا�نوعـــــا�مـــــن�أنـــــواع�الـــــدفا

  :الشر�ي،�وهذه�حجة�واهية�لسبب?ن

عrى�وقوع�هجوم�من�قبل�دولة�أخرى،�وإنما�يكفل�لذلك�توقع�خطر��-فقط–إّن�استخدام�القوة�-ي�إطارها،��8يتوقف�-

  .الهجوم�و»عتداء�مستقب;،�ح��5ولو�كان�هذا�اjستقبل�ليس�بقريب

وضـوابط�معينـة�معروفـة�ومحـددة،�تمنـع�الـدول��إّن�ممارسة�حق�الدفاع�الشر�ي�من�قبل�الدول،�يكون�وفقا�لشروط�-

أما�. من�أجل�صّد�هذا�العدوان�–-ي�استخدام�القوة�–ال�45تقوم�بالدفاع�الشر�ي�من�تجاوز�هذه�الشروط�والضوابط�

-ـــي�حالـــة�الحـــرب�»ســـتباقية،�فـــإّن�اســـتخدام�القـــوة�ف¼Gـــا�لـــيس�لـــه�حـــدود،�فالدولـــة�ال5ـــ�4تقـــوم�GÊـــذه�الحـــرب�»ســـتباقية،�

 )5(.ستخدام�القوة�ضد�الدولة�الG��45اجمها،�ح��5تضمن�بأG�ّا��8تفكر�-ي�أن��Gاجمهاتستمر�-ي�ا

ومن�الجدير�بالذكر�-ي�هذا�الصدد،�أّن�هناك�بعض�الفقهاء�واjفكرين�Pس;مي?ن�اjعاصرين�يذهبون�كما�يذهب�

مــــا�يف�ــــ[�4اjشــــروعية�عrــــى�بعــــض�الفقهــــاء�القــــدامى،�إــــى�أّن��صــــل�-ــــي�الع;قــــات�الدوليــــة�هــــو�الحــــرب�ولــــيس�الســــلم،�م

                                                           

(1)��NOــــاهر�محمـــــد،�التكييــــف�القــــانوني�£حــــداث�الحـــــادي�عشــــر�مــــن�ســــبتم
ّ
مـــــذكرة�وتـــــداعيا�Gا�عrــــى�الع;قــــات�الدوليــــة،��2001بــــن�حــــاج�الط

  .74،113،�ص2007ماجست?N،�كلية�الحقوق،�جامعة�البليدة�

  .21الشيباني�منصور�أبو�همود،�مرجع�سابق،�ص/ د(2)

 .81العمري�زقار�مونية،�مرجع�سابق،�ص�(3)

  . 99سابق،�صالرجع�اjدوح�عز�الدين�أبو�الحس�Ë،�مم(4)

  .272محمد�يونس�يðي�الصائغ،�أسانيد�الو8يات�اjتحدة�بشأن�الحرب�»ستباقية�مرجع�سابق،�ص/ د(5)
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الحــرب�الهجوميــة�والحــرب�الوقائيــة�مــن�أجــل�التصــدي�لçعــداء،�ولكــن��رجــح�هــو�الــرأي�الوســط�القائــل�بــأّن��صــل�-ــي�

الع;قات�الدولية�-ي�Pس;م�هو�السلم�وليس�الحرب،�مع�»ع�Nاف�بمشروعية�الحرب�الهجومية�والوقائية�إذا�اقتض Gا�

  )1(.أو�اjصلحة�Pس;مية�الظروف�الشرعية�واjوضوعية

فالــدفاع�) 2(.وبنــاًء�عrــى�مــا�تقــدم،�يمكــن�القــول�أّن�الحــرب�Pســتباقية،�حــرب�غ?ــ�Nمشــروعة،�بــل�µــي�حــرب�عدوانيــة

د�للدولة،�وأّنه��8يجوز�التذرع�به�ضد�عدوان�لم�يبدأ�بعد�كفكـرة� الشر�ي�يجب�قصره�عrى�حالة�العدوان�الحال�واjهّدِ

�-ــي�ت;-ــي�إســاءة�اســتخدامه،�واللجــوء�إليــه�لتحقيــق�أغــراض�توســعية،�أو�لتغطيــة�الــدفاع�الشــر�ي�الوقــائي�أ
ً
و�اjــانع�رغبــة

فالشـــرط�الـــواق·ي�الضــــروري�لتNOيـــر�الـــدفاع�الشـــر�ي�الفـــردي�أو�الجمـــا�ي،�هـــو�العــــدوان�)3(سياســـة�مـــن�سياســـات�القـــّوة،

  )4(.اjسلح،�وهكذا�تكون�الحرب�الوقائية�jنع�عدوان�متوقع�غ?�Nجائزة

،�كإســــ�Nاتيجية�جديــــدة�2001-09-11»بــــن�بعــــد�أحــــداث�" بــــوش"رب�»ســــتباقية�ال5ــــ�4أعلــــن�عGHــــا�الــــرئيس�إّن�الحــــ

�لنظريــة�
ً
للو8يـات�اjتحــدة�-ــي�ع;قا�Gــا�الخارجيــة،��8تعتمــد�عrــى�سياسـة�رد�الفعــل،�وإنمــا�تعتمــد�عrــى�الهجــوم�أو8،�وفقــا

ه،�-ــي�اjقابــل،�نجــد�أّن�ميثــاق��مــم�اjتحــدة�يبــيح�بــوش�-ــي�مفهــوم�الضــربات�»ســتباقية�مــن�أجــل�الهجــوم�اjتوقــع�حدوثــ

مــن�اjيثــاق�الــدفاع�الشــر�ي�الفــردي�والجمــا�ي��51تــداب?��Nمــن�الجمــا�ي�بموجــب�الفصــل�الســابع�منــه،�كمــا�تبــيح�اjــادة�

�فقط؛�وعليه�ي�Nتب�عrى�ذلك�أّن�الحرب�»سـتباقية،�حـرب�عدوانيـة�غ?ـ�Nمشـروعة��8تتوافـق�مـع�أحكـام�القـانون�الـدوي

  )5(.وميثاق��مم�اjتحدة

��	��
 ���6�5�	� ����	� $% �	�"	� >�.:	� إتبـاع�أسـلوب�الضـربات�العسـكرية�الوقائيـة�أو�»سـتباقية،� إّن : 5�%

مـن�شـأنه�أن�Gåــدم�قواعـد�القــانون�الـدوي�عامــة،�وقواعـد�القـانون�الــدوي�Pنسـاني�خاصــة،�كونـه�ينبثــق�عـن�اســ�Nاتيجيات�

jغ"محكمـة��رفضـتواثيـق�والنصـوص�القانونيـة�الدوليـة،�-ـي�هـذا�الصـدد،�سياسـية،��8عـن�سياسـة�اNOانيـا" نـورمjحجـج�أ�،

  ) 6(.لجأت�إى�استخدام�الضربة�»ستباقية�باحت;لها�ال|Nويج�بذريعة�منع�غزو�الحلفاء�لهاحينما�

بشــكل�اســتباúي�اع�Nفـت�صــراحة�بشــرعية�الـدفاع�الوقــائي،�وذلــك�عنـدما�أقــّرت�تصــرف�هولنـدا�" طوكيــو"أمـا�محكمــة�

،�1941-12-08أن�اjحكمـــة�وافقـــت�عrـــى�إعـــ;ن�هولنـــدا�للحـــرب�عrـــى�اليابـــان�-ـــي�" براونrـــي"ضـــد�اليابـــان،�حيـــث�يـــرى�الفقيـــه�

قبــل�حصـــول�أي�هجـــوم�عrـــى�مســتعمرا�Gا�-ـــي�جـــزر�الهنـــد�الشــرقية،�حيـــث�ادعـــت�هولنـــدا�أمــام�اjحكمـــة�بوجـــود�مخططـــات�

ن�هولنــدا�للحــرب،�وادعــت�اليابــان�بأ�Gــا�دافعــت�عــن�نفســها�بكــون�هولنــدا�يابانيــة�للهجــوم�عrــى�هولنــدا�-ــي�نفــس�تــاريخ�إعــ; 

  )µ.)7ي�ال�45أعلنت�الحرب�أو8

                                                           

  .163،164،�ص2006قاسم�خضر�عباس،�الرؤية�Pس;مية�للقانون�الدوي�العام،�دار��ضواء�للطباعة�والنشر�والتوزيع،�ب?Nوت��(1)

  .272محمد�يونس�يðي�الصائغ،�اjرجع�السابق،�ص/ د(2)

  .469،470أحمد�أبو�الوفاء،�مرجع�سابق،�ص/ د(3)

  .19جمال�الدين�عطية�اjحامي،�مرجع�سابق،�ص/ د(4)
  .271سابق،�صالرجع�اjمحمد�يونس�يðي�الصائغ،�أسانيد�الو8يات�اjتحدة�بشأن�الحرب�»ستباقية،�/ د(5)

  .71ابق،�صسدحامنية�عrي،�مرجع��(6)

  .90عبد�العزيز�رمضان�عrي�الخطابي،�مرجع�سابق،�ص/ د�(7)
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ولكـــن�-ـــي�عهـــد�القـــانون�الــــدوي�اjعاصـــر،�رفضـــت�محكمـــة�العـــدل�الدوليــــة�نظريـــة�الـــدفاع�الشـــر�ي�الوقـــائي،�واعتG�NOــــا�

،�1986وضـدها�عـام�" نيكـاراغوا"العسـكرية�-ـي�باطلة�وفاسدة،�وذلك�بمناسبة�نظرهـا�-ـي�قضـية�النشـاطات�العسـكرية�وشـبه�

 )1(.معتNOًة�ذلك�من�أخطر��فكار�الهّدامة�-ي�القانون�الدوي�العام

#	��	� ���	�
 ��	�"	� ?�5��	� �! ��6�5�	� ���	� ���`  
إّن�الهجــوم�بحجــة�الــدفاع�الوقــائي�عــن�الــنفس،�تــنجم�عنــه�عــدة�آثــار�وخيمــة�عrــى�الع;قــات�الدوليــة�وعrــى�الســلم�

-ــي�. و�مـن�الـدولي?ن،�وعrــى�سـيادة�الــدول�ومبـادئ�القــانون�الـدوي�اjكّرِسـة�للتعــاون�الـدوي�وللع;قــات�الوديـة�بــ?ن�الـدول 

ثــم�انتشــار�) أو8(هــذا�الصــدد،�ســنتطرق�إــى�أهــم�هــذه�¤ثــار،�واjتمثلــة�-ــي�احتكــار�فــرض�القــرارات�عrــى�اjســتوى�الــدوي�

  ).ثالثا(Nا�ان Gاك�الشرعية�الدولية�وأخ?) ثانيا(الحروب�-ي�اjجتمع�الدوي�

���
  ��@���E�!  ���:	�?� �»بـن�حـول�الحـروب�»سـتباقية،�" بـوش"تكمـن�خطـورة�مبـدأ�:&� 02	��4%+ �	�"�	

الذي�يعتمد�إس�Nاتيجية�سياسية�خارجية�تداخلية�وتصادمية،�تختصر�مشك;ت�العالم�-ي�مسألة�واحدة،�µي�مكافحة�

امل،�وتســـــــمح�بفـــــــرض�القـــــــيم��مريكيـــــــة�بـــــــالقوة،�وعOـــــــ�Nتوظيـــــــف�اjســـــــاعدات�الخارجيـــــــة�Pرهـــــــاب�وأســـــــلحة�الـــــــدمار�الشـــــــ

والدبلوماسية�العامة�واjؤسسات�الدولية�كالبنك�الدوي�وصندوق�النقد�الدوي�لخدمة�هـذه�Pسـ�Nاتيجية،�ال5ـ�4سـوف�

ز�ال|}عــة�التسـلطية�والغطرســة�-ـي�ع;قــات�الو8يـات�اjتحــدة�بالـدول��خــرى�ال5ـ�4تشــ عـّزِ
ُ
تكي�مـن�الــنهج��حـادي�للتوجــه�ت

�مريكـــي�ومـــن�غيـــاب�التشـــاور�الـــدوي�والشـــراكة�الحضـــارية،�كمـــا�أ�Gـــا�تعتOـــ�Nســـابقة�-ـــي�الع;قـــات�الدوليـــة،�تســـمح�بشـــن�

  )2(.حروب�استباقية�بذريعة�الدفاع�عن�النفس�-ي�مواجهة�خطر�قد�يكون�حقيقيا�أو�وهميا

ة،�وال5ـــ�4مـــن�نتائجهـــا�احتكـــار�الـــدول�الكOـــNى�لعمليـــة�اتخـــاذ�هـــذه�أهـــم�ســـمات�النظـــام�الـــدوي�مـــا�بعـــد�الحـــرب�البـــارد

القــرار�عrــى�اjســتوى�الــدوي،�ومــن�ثــم�اتجــاه�الع;قــات�الدوليـــة�نحــو�طــابع�حكــم��قليــة�الــذي�يــؤدي�إــى�ان Gــاج�سياســـة�

لعامــة،�القــوة�-ــي�النظــام�الــدوي،�أضــف�إــى�هــذا�مشــكلة�هيكليــة�اتخــاذ�القــرار�الــدوي،�8ســيما�-ــي�ظــل��Gمــيش�الجمعيــة�ا

  )3(.وتجميد�دور�محكمة�العدل�الدولية

إّن�PمNOاطوريــة��مريكيــة�تتصــرف�بطريقــة�أحاديــة�الجانــب�-ــي�تعاملهــا�مــع�مختلــف��زمــات�Pقليميــة�والدوليــة،�

وµــي�تفــرض�عrــى�الجميــع�تفســ?Nها�الخــاص�للقــانون�الــدوي،�وأبــرز�تجســيد�لهــذا�القــانون�الجــائر�يتمثــل�-ــي�الطريقــة�ال5ــ�4

Êاطوريـــة��مريكيـــة�ضــــد�ان�}عـــت�NOمPتحـــدة�ســـلطة�تقريــــر�الحـــروب�لصـــالح�jتحـــدة��مريكيــــة�مـــن��مـــم�اjـــا�الو8يـــات�اG

ينظـــــر�إـــــى��دوات�و�طـــــر�القانونيـــــة�الدوليـــــة�واjنظمـــــات�) أ.م.و(ففكـــــر�اjحـــــافظ?ن�الجـــــدد�-ـــــي�)  4(.بعـــــض�الـــــدول�كـــــالعراق

فــــرض�اjصــــالح�الوطنيــــة�للو8يــــات�اjتحــــدة�مــــن�خــــ;ل�الدوليــــة�كعوائــــق�أمــــام�خطــــط�الهيمنــــة��مريكيــــة،�بحيــــث�يجــــب�

  )5(.سياسة�الهيمنة��حادية

�������
 �	�"��	�  ��%�1%	� �يمكننــا�القــول�بــأّن�»ع�ــNاف�GÊــذه�النظريــة،�والــذهاب�مــع�»تجــاه�: ���*���� �	������ !��

�الحـرب�الذي�يؤيدها،�يؤدي�إى�إشاعة�ونشر�الحروب�-ي�اjجتمع�الدوي،�وذلك�£ّن�إعطـاء�كـل�دولـة�ح �لشـّنِ
ً
را ِNّـOجـة�وم

                                                           

  .180روشو�خالد،�مرجع�سابق،�ص�(1)

  .412توفيق�اjدي4Ë،�مرجع�سابق،�ص(2)

  .83عادل�حمزة�الO}وني،�مرجع�سابق،�ص/ د�(3)

  .12توفيق�اjدي4Ë،�اjرجع�السابق،�ص(4)

  .196أليخاندرو�كاس�Nو�إسب?ن،�مرجع�سابق،�ص�(5)
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ضـد�دولـة�أخـرى�jجـرد�أ�Gـا�تعتقـد�أّن�هجومـا�وشـيكا�سـتقوم�بـه�هـذه�الدولـة،�إنمـا�يعـدو�غ?ـ�NمOـNّر،�وسـيؤدي�إـى�تغييــب�

�N?فيمـــا�يتعلـــق�باتخـــاذ�تـــداب�Nتحـــدة،�ومجلـــس��مـــن،�وستســـلب�الـــدول�اختصـــاص�هـــذا��خ?ـــjكامـــل�لـــدور�منظمـــة��مـــم�ا

-ـي�هـذا�الصـدد،��8زالـت�آثـار�ونتـائج�غـزو�. ع�العدوان،�والحفاظ�عrـى��مـن�والسـلم�الـدولي?ن�من�الجما�ي�الدوي�-ي�قم

  )1(.العراق�من�طرف�الو8يات�اjتحدة��مريكية�وبريطانيا�بموجب�ذريعة�الحرب�»ستباقية�واضحة�للعيان

صــــفه�شــــرعيا�وقانونيــــا،�لكنــــه�إّن�مبــــدأ�الضــــربة�»ســــتباقية�لقــــي�-ــــي�هــــذه�¤ونــــة��خ?ــــNة،�ال Gليــــل�و»ستحســــان�بو 

سة�للع;قات�الدولية�أو�القانون�الدوي�ُيعت�NُOخط?Nا،�£ّن�أهم�Pشكا8ت�ال�45تواجه�هذا�اjبدأ،�تتمثل�-ي� كقاعدة�مؤّسِ

علـــن�حكومـــة�مـــا�أّن�الحــرب�وقائيـــة،�بينمـــا�تكـــون�لهـــا�
ُ
عــدم�معرفـــة�نوايـــا�الـــدول�ال5ــ�4تتـــذرع�بالضـــربات�»ســـتباقية،�فقــد�ت

ولنف�Nض�جد�8أنه�من�. وعليه،�يستحيل�العمل�بمبدأ�الحرب�»ستباقية،�ح��5وإن�جرى�تعميمه. اعث�أخرى دوافع�وبو 

حق�أّي�دولة�مهاَجمة�دولة�أخرى�إذا�اعتقدت�أ�Gا�عrى�وشك�التعرض�لهجوم�من�طرف�هذه��خ?Nة،�فبالنسـبة�للـدول�

ة،�إيران،�العراق،�هل�تملك�حق�مهاجمة�الو8يات�ال�45ترى�أن�هذا�اjبدأ�قد�يصبح�وسيلة�ضدها،�مثل�كوريا�الشمالي

 )2(اjتحدة��مريكية�8ستباق�الهجوم�القادم�عل¼Gا؟

�فرض�إراد�Gا� �إى �أدى ��مريكية، �من�طرف�الو8يات�اjتحدة �الحرب�»ستباقية �نظرية 4Ëتب� �أّن �يشهد الواقع

�للمنظمة �التنفيذي �الذراع �ومجلس��من �اjتحدة، ��مم �عrى �مثل��زمة��وشروطها �كث?Nة �عربية �قضايا �-ي الدولية

الليبية�والسودان،�ونجحت�-ي�شن�عدوان�وحù[�4وفرض�»حت;ل�عrى�العراق،�ثم�فرضت�غالبية�شروطها�عrى�الدول�

  )3().فرنسا�وروسيا�والص?ن�إى�جانب�أjانيا(الكNOى�-ي�مجلس��من�

��	��
 ��	�"	� ��&�*	� O��عت�NOالحرب�»ستباق: ���
ُ
ية�ال�45شن Gا�الو8يات�اjتحـدة��مريكيـة�عrـى�العـراق�-ـي�عـام�ت

لنفسـها�بشـن�حـرب�وقائيـة�اعتOـNت�) أ.م.و(،�خرقا�للقواعد�واjبادئ�ال�45قـام�عل¼Gـا�القـانون�الـدوي،�فقـد�سـمحت�2003

لشــؤون�الداخليــة�سـابقة�-ــي�القـانون�الــدوي،�هـذا�باÎضــافة�إــى�الحـرب�العاjيــة�عrـى�Pرهــاب�ال5ــ�4جعلـت�أّي�تــدخل�-ـي�ا

وهنا�يتضح��ساس�-ي�اjـزاعم��مريكيـة�الNOيطانيـة�-ـي�»سـتناد�إـى�. للدول��خرى،�يكون�ضمن�جهود�مكافحة�Pرهاب

مكافحـة�Pرهـاب،�وفكـرة�الــدفاع�الشـر�ي�الوقـائي�الــذي�يعكسـه�مبـدأ�تأكيـد�حــق�الو8يـات�اjتحـدة�اjطلــق�-ـي�قطـع�دابــر�

Gديـــدا�Gحـــافظ?ن�الخصــوم�قبـــل�أن�تصـــبح��jـــذهب�اjـــى�مســـرح��حـــداث،�والـــذي�جـــاء�لـــيعكس�قالبـــا�تقليـــديا�rم�واقعـــا�ع

  )4(.الجدد�-ي�تNOير�شرعية�اللجوء�للخيار�العسكري 

فلقــد�أظهــرت��حــداث�ال5ــ�4شــهدها�العــالم�منــذ�بدايــة�تســعينيات�القــرن�اjا�ــ[4،�عقــب�ا�Gيــار�»تحــاد�الســوفياتي�

اjتحــدة��مريكيــة�شــبه�الكامــل�بقيــادة�النظــام�الــدوي�والــذي�أطلــق�عليــه�اســم��و�Gايــة�الحــرب�البــاردة،�وانفــراد�الو8يــات

،�بمـــا��8يـــدع��مجـــا�8للشـــك�أّن�ثمـــة�أزمـــة�خط?ـــNة�يشـــهدها�القـــانون�الـــدوي�اjعاصـــر،�وأّن�ثمـــة�"النظـــام�الـــدوي�الجديـــد"

قواعــده�ومبادئـه�عrــى�النحــو��محـاو8ت�جــادة�وحقيقيـة،�تســ·ى�مــن�خ;لهـا�الو8يــات�اjتحــدة��مريكيـة�إــى�إعـادة�تشــكيل

الــذي�يتوافــق�ومصــالحها�مــن�جانــب،�ورغب Gــا�-ــي�إحكــام�قبضــ Gا�وضــمان�اســتمرار�ســيطر�Gا�عrــى�النظــام�الــدوي�منفــردة�

 )5(.من�جانب�آخر،�بحيث�يغدو�هذا�القانون�انعكاسا��jشيئ Gا،�وتعب?Nا�-ي�اjقام��ول�عن�إراد�Gا

                                                           

  .301خالد�عكاب�حسون،�مرجع�سابق،�ص/ د�(1)

  .44ديفيد�ك?ن،�مرجع�سابق،�ص�(2)

  .267محمد�يونس�يðي�الصائغ،�أسانيد�الو8يات�اjتحدة�بشأن�الحرب�»ستباقية،�مرجع�سابق،�ص/ د�(3)

  .  84رابðي�لخضر،�مرجع�سابق،�ص�(4)

  .147محمد�شوúي�عبد�العال،�مرجع�سابق،�ص/ د�(5)
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فها�الدولة�العظم��اjنفـردة�بقو�Gـا�وجNOو�Gـا�أينمـا�كانـت�-ـي�العـالم�قانو�Gـا�إّن�PمNOاطورية��مريكية�فَرضت�بوص

PمNOاطوري�الذي�يع�4Ë-ي�جملة�ما�يع4Ë،�أّنه�يجوز�للو8يات�اjتحدة�أن�تن Gك�القانون�الدوي�ان Gاكا�فاضحا�وصـارخا،�

ستث��Ëَمن�العهودواjواثيق�الدولية�ال�45تطالب
ُ
و-ي�الواقـع�. بتطبيقها�عrى�سواها�من�الدول �وتلèي�دور��مم�اjتحدة،�وت

كـــل�üـــ[4ء�يـــدل�عrـــى�أن�PمNOاطوريـــة��مريكيـــة�لـــم�تعـــد�تتقبـــل�القـــانون�الـــدوي،�ووجـــود��مـــم�اjتحـــدة�،�وأ�Gـــا�-ـــي�وضـــع�

الهيمنة�الµ�45ي�عليه،�أصبحت�ترفض�القيود�الشرعية�ºليات�عمل��مم�اjتحدة،�وتصر�عrى�دور�القـوة�-ـي�الع;قـات�

  )1(.ية،�وميلها�الحاّد�إى�الخطوات��حادية�الجانب،�ونفورها�من�توقيع�»تفاقيات�الدوليةالدول

إّن�مذهب�الحرب�الوقائية�الذي�تنتهجه�الو8يات�اjتحدة��مريكية،�ليس�له�أي�أسـاس�-ـي�القـانون�الـدوي،�فáـ�4

�لهيمن Gا،�سواء�أكان�ذلك�مخ ،�أم�أي�ü[4ء�آخر،�فإنه�يحق�تحكم�العالم�بالقوة،�وإذا�ما�ظهر�أي�تحّدٍ
ً
،�أم�متصورا

ً
تلقا

،�وتلك�إذن�حرب�وقائية��8استباقية
ً
  )2(.للو8يات�اjتحدة�تدم?�Nذلك�التحّدي�قبل�أن�يصبح��Gديدا

لقد�كان�مفهوم�الحرب�الوقائية�دائما�محل�انتقاد�8ذع�لدعاته�ومروجيه�ومنفذيه،�سواء�مـن�الناحيـة�القانونيـة�

رى�Pدارة��مريكيـــة�تحـــاول�إســـباغ�نـــوع�مـــن�الشـــرعية�اjفقـــودة�عليـــه،�مـــن�خـــ;ل�ربطـــه�بمكافحـــة�أو��خ;قيـــة،�لـــذلك�نـــ

�مــــن�" P"préemptiveرهـــاب،�ففـــي�الوقــــت�الـــذي�اســــتخدمت�فيـــه�مصــــطلح�
ً
،�أي�"préventive"بمعËـــ��»ســــتباúي�بـــد8

بعـــض�فقـــرات�ميثـــاق��مــــم��،�عمـــدت�إـــى�تحريــــف"préventivedéfense"الوقـــائي،�أو�اســـتخدام�تعب?ـــ�Nالــــدفاع�الوقـــائي

اjتحدة�أو�مبادئ�القانون�الدوي،�وخاصة�تلك�ال�45تؤكد�عrى�الحق�الطبي·ي�-ي�الدفاع�عن�النفس،�وال�45أشارت�إل¼Gـا�

  )3(.من�ميثاق��مم�اjتحدة�51اjادة�

ــــــرت�بشــــــكل�مباشــــــ�2001-09-11إّن�أحــــــداث�
ّ
ر�-ــــــي�ومــــــا�رافقهــــــا�مــــــن�تغّ?ــــــ�Nجــــــذري�-ــــــي�طبيعــــــة�الع;قــــــات�الدوليــــــة،�أث

Pســ�Nاتيجية��مريكيــة،�بحيــث�دفعــت�الو8يــات�اjتحــدة�إــى�تبËــ�4اســ�Nاتيجيات�تســ·ى�مــن�خ;لهــا�8ســتعادة�هيب Gــا�ال5ــ�4

،�وبالتاي�كانا�الرك?}ت?ن�2003ومن�بعدها�احتلت�العراق�عام��2001ُضربت�-ي�العالم،�فقامت�باحت;ل�أفغانستان�عام�

الم،�وكـل�ذلـك�كـان�مخطـط�لـه�مـن�ِقبـل�صـّناع�القـرار��مريكـي�وبشـكل�مفصـل،�ال�45تحارب�من�خ;لهما�Pرهـاب�-ـي�العـ

ليتخــذ�ذريعــة�للتــدخل�العســكري�-ــي�العديــد�مــن�دول�العــالم�بحجــة�محاربــة�Pرهــاب�ونــزع�أســلحة�الــدمار�الشــامل�تحــت�

  )4(.غطاء�الحرب�الوقائية

 ا�بحـث�الثـــاني

  وذريعة�مكافحة��رهاب�الّدو»ي� التدخل�العسكري 
�£من�واستقرار�اjجتمع�الوط�4Ëوالدوي،�فض;�عن�أنه�من��سباب�الرئيسية�ال�45تؤدي�إى�يُ 

ً
ُل�Pرهاب��Gديدا ِ

ّ
شك

تـــوتر�الع;قـــات�الدوليـــة�بـــ?ن�الشــــعوب،�لـــذلك�تضـــافرت�جهـــود�اjجتمـــع�الــــدوي�jكافحـــة�هـــذه�الظـــاهرة�الخط?ـــNة،�ولكــــن�

                                                           

(1)�j4،�مرجع�سابق،�صتوفيق�اË11،12دي.  

  .09،10نعوم�تشومسكي،�طموحات�إمNOيالية،�مرجع�سابق،�ص�(2)

  .176ياس?ن�طاهر�الياسري،�مرجع�سابق،�ص�(3)

التطور�النظري�( 2001سبتم11�NOالوقائية�و»ستباقية��-ي�Pس�Nاتيجية��مريكية�الشاملة�بعد�أحداث��عrي�بشار�بكر�اغوان،�(4)

  ،�https://bit.ly/3bUJgmUمن�اjوقع�Pلك�Nوني�،�،2011-07-14بتاريخ��3426ة�الحوار�اjتمدن،�العدد�صحيف،�)والتطبيقي

.2019-06- 28: تاريخ�»ط;ع  
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ديد�تعريف�شامل�وعـالم�4لـه،�لهـذا�لـم�يـتم�إـى�اليـوم�»تفـاق�هناك�انقسام�عميق�-ي�الفقه�حول�مفهوم�Pرهاب،�وتح

ل?ن�لتعريفه ِ
ّ
حل
ُ
jحاو8ت�الفردية�من�طرف�الدول�والفقهاء�واjت�اN

ُ
Þ
َ
  )1(.عrى�تعريف�Pرهاب،�فك

�مــا�يثــور�التسـاؤل�عــن�الع;قــة�بـ?ن�العمليــات�Pرهابيــة�واسـتخدام�القــّوة�-ــي�القـانون�الــدوي�العــام،�فا£صــل�
ً
وكث?ـNا

�-ـــــي�بعـــــض�الحـــــا8ت�ال5ـــــ�4اعتOـــــ�Nف¼Gـــــا�القـــــانون�الـــــدوي�اســـــتخدام�القـــــوة��أّن 
ّ
اســـــتخدام�القـــــوة�هـــــو�عمـــــل�غ?ـــــ�Nمشـــــروع،�إ8

،�وحيـــث�ترتكـــز�فكـــرة�Pرهـــاب�الــدوي�عrـــى�»ســـتعمال�غ?ـــ�Nاjشـــروع�للقــوة،�فكـــان�8بـــّد�لتحديـــد�جـــرائم�Pرهـــاب�
ً
مشــروعا

 )2(.ه�غ?�Nاjشروعةالدوي�أن�نفّرِق�ب?ن�»ستعمال�اjشروع�للقوة،�وحا8ت

-ــي�هــذا�Pطــار،�ســأبّ?ن�مفهــوم�Pرهــاب�-ــي�اjطلــب��ول،�ثــم�ع;قــة�Pرهــاب�بالجريمــة�اjنظمــة�-ــي�اjطلــب�الثــاني،�

و-ي�اjطلب�الذي�يليه�سأتطرق�إى�مسألة�التعاون�الدوي�jكافحة�Pرهـاب،�و-ـي�اjطلـب�الرابـع��تتمحـور�الدراسـة�حـول�

  .يعة�مكافحة�Pرهاب�وآثاره�-ي�الع;قات�الدوليةظاهرة�التدخل�العسكري�بذر 

  ا�طلـب�mول 

  مفهـوم��رهـاب�
إّن�ظاهرة�Pرهاب��8يوجد�لها�تعريف�محّدد�وواضـح�يفّسـر�هـذه�الظـاهرة�عrـى�اjسـتوى�النظـري�واãGHjـي،�ويرجـع�

ر،�إضـافة�إـى�أن�مفهـوم�Pرهـاب�ذلك�إى�تباين�النظريات�وPيديولوجيات،�واخـت;ف�الثقافـات�وتبايGHـا�مـن�مجتمـع�ºخـ

وهــــذا�مــــا�يــــدعونا�إــــى�تعريــــف��)3(مفهــــوم�متطــــّور،�تختلــــف�صــــّوره�وأشــــكاله�وأنماطــــه�ودوافعــــه�بــــاخت;ف�الزمــــان�واjكــــان،

  .Pرهاب�-ي�الفرع��ول�وبيان�أسبابه�ودوافعه�-ي�الفرع�الثاني،�ثم�الوقوف�عrى�صوره�-ي�الفرع�الثالث

���� ���	�
  ��3�8� ����  
اخُتِلف�-ي�تعريف�Pرهاب،�وهذا�بسبب�اخت;ف�Pيديولوجيات�واخت;ف�نظرة�كل�فريق�إى��عمال�ال�45تشـكل�

عتOـــــ�Nكـــــذلك�مـــــن�وجهـــــة�نظـــــره،�و�8شـــــك�أنـــــه�توجـــــد�عشـــــرات�التعريفـــــات�تصـــــّب�-ـــــي�اتجـــــاه�واحـــــد�لتعريـــــف�
ُ
،�أو��8ت

ً
إرهابـــــا

�سأتطرق�إى�تعر 
ْ
ثم�تعريف�Pرهاب�-ي�الفقه�والقانون�) أو8(يف�Pرهاب�لغة�Pرهاب،�وهو�ما�سأبّينه�-ي�هذا�الفرع،�إذ

 ).  ثانيا(الدولي?ن�

���
 ��	 ��3�8� لقد�خلت�اjعاجم�العربية�القديمة�من�مصطلحات�Pرهـاب�لحداثـة�اسـتعمالها،�ولعـدم�: ����

بعــدة�معـاني�مGHــا�الخشـية�وتقــوى�أمـا�كلمـة�الرهبــة�فقـد�وردت�-ــي�القـرآن�الكـريم��)4(.شـيوعها�-ـي�الفكــر�العربـي�وPســ;مي

﴿�يـــا�بËـــ�4إســـرائيل�اذكـــروا�نعم5ـــ�4ال5ـــ�4أنعمـــت�علـــيكم�وأوفـــوا�بعهـــدي�أوف�بعهـــدكم�وإيـــاي�: هللا�ســـبحانه�وتعـــاى�-ـــي�قولـــه

وا�لهـم�مـا�اسـتطعتم�مـن�قـوة�ومـن�ربـاط�الخيـل�ترهبـون�:ومGHا�مع��Ëالـردع�للعـدو�-ـي�قولـه�عـز�وجـل�)5(.فارهبون﴾ ﴿�وأعـدُّ

  )6(.كم�وآخرين�من�دو�Gم��8تعلمو�Gم�هللا�يعلمهم﴾به�عدو�هللا�وعدو 

                                                           

  . 09،�ص2008وقية،�ب?Nوت�عبد�القادر�زه?�Nالنقوزي،�اjفهوم�القانوني�لجرائم�Pرهاب�الداخrي�والدوي،�منشورات�الحل¿�4الحق�(1)

  .81نبيل�أحمد�حلم4،�مرجع�سابق،�ص/ د(2)

  .89عبد�العزيز�العّشاوي،مرجع�سابق،�ص/ د�(3)

  .13،�ص2008الغربية،�دار�جرير�للنشر�والتوزيع،�عّمان،��ردن��-خليفة�عبد�الس;م�خليفة�الشاوش،�Pرهاب�والع;قات�العربية/ د�(4)

  .40سورة�البقرة،�¤ية��(5)

  . 60سورة�نفال،�¤ية��(6)
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: وقــد�أورد�Pمـــام�الشــاط¿�4-ـــي�كتابــه�»عتصـــام�عــن�ابـــن�عبــاس�ر�ـــ[�4هللا�عGHمــا�عـــن�رســول�هللا�صـــrى�هللا�عليــه�وســـلم

وإّن�اســـــتح;ل�القتـــــل�باســـــم�... يـــــأتي�عrـــــى�النـــــاس�زمـــــان،�يســـــتحل�فيـــــه�خمســـــة�أشـــــياء�بخمســـــة�أشـــــياء،�مGHـــــا�القتـــــل�بالرهبـــــة"

Nَعة�Pر 
َ
ِك�ونحو�ذلك،�فهو�ظاهر�وهو�نوع�من�أنواع�شريعة�القتل�اjخ�

ْ
ل
ُ
jة�اGÊ1(".هاب�الذي�يسميه�و8ة�الظلم�سياسة،�وأ ( 

،�: وورد�-ي�معجم�لسان�العرب�8بن�منظور�تعريف�jع��Ëكلمـة�Pرهـاب
ً
رِهـب�بالكسـر�يرهـب�رهبـة�وُرهبـا�بالضـم،�وَرَهبـا

�وَر 
ً
4َء�َرْهبا

َّ]ùأي�خاف،�وَرِهَب�ال 
ً
�وَرْهَبة

ً
َبُه�واس�Nهبهُ : و»سم. خافه: َهبا ْه¿�،�وأْرَهبُه�ورهَّ ْهُب،�والرُّ عه: الرُّ   )2(.أخافه�وفزَّ

ْجَمــــُع�اللغــــوي�كلمــــة�Pرهــــاب�ككلمــــة�حديثــــة�-ــــي�اللغــــة�العربيــــة،�وأصــــلها�رهــــب،�أي�خــــاف،�وكلمــــة�إرهــــاب�
َ
jولقــــد�أقــــّر�ا

-ــي�اjعــاجم�اjتخصصــة�بمعËــ��إثــارة�الرعــب�الــذي�يث?ــ�Nالخــوف�،جــاءت�"Terrorisme"وكلمــة�Pرهــاب�. مصــدر�الفعــل�أرهــب

  . -ي�الجسم�والعقل،�أي�الطريقة�ال�45تحاول�GÊا�جماعة،�أو�تنظيم�أو�حزب�أن�يحقق�أهدافه�عن�طريق�استخدام�العنف

ل�،�فقد�جاء�بمع��Ëمجموعة�أعمـا"Larousse""8روس"أما�اjع��Ëاللغوي�لÑرهاب�-ي�اللغة�الفرنسية�-ي�قاموس�

،�فقـــد�"Robert" "روب?ـــN"العنـــف�ال5ـــ�4ترتكG¹ـــا�مجموعـــات�ثوريـــة،�أو�أســـلوب�عنـــف�تســـتخدمه�الحكومـــة،�أمـــا�-ـــي�قـــاموس�

جــاء�بمعËــ��»ســتخدام�اjــنظم�لوســائل�اســتثنائية�للعنــف�مــن�أجــل�تحقيــق�هــدف�سيا^ــ[4،�كا8ســتي;ء�عrــى�الســلطة�أو�

اعتــداءات�فرديــة�أو�جماعيــة�أو�تــدم?N،�تنفــذها�محارب Gــا�عrــى�وجــه�الخصــوص،�فهــو�مجموعــة�مــن�أعمــال�العنــف�تمثــل�

  )3(.منظمة�إجرامية�للتأث?�Nعrى�السكان�من�خ;ل�خلق�مناخ�غ?�Nآمن

Pنجل?}ي�كلمة�Pرهاب،�بأّنه�استخدام�العنف�والتخويـف�بصـفة�خاصـة�" Oxford" "أكسفورد"وُيعّرِف�قاموس�

يــــق�أهـــــداف�سياســـــية�خاصــــة�ضـــــد�الحكومـــــة�لتحقيــــق�أغـــــراض�سياســــية،�ويســـــتخدم�Pرهـــــاب�مــــن�خـــــ;ل�العنـــــف�لتحق

  .الشرعية�أو�اjنتخَبة،�و�شخاص�التابع?ن�لها

أو�Pنجل?}يـة،�أG�ّـا�تتفـق��-ـي�اjعـاجم�العربيـة�أو�الفرنسـية�ي;حـظ�ممـا�سـبق،�مـن�التعريـف�اللغـوي�لÑرهـاب،�سـواءً 

  )4(.كلها�عrى�أن�Pرهاب،�يتعلق�بأعمال�العنف�والتخويف�بغرض�تحقيق�أهداف�سياسية

�����
 $��	�"�	� ;�:�	�� $����:	� ��! ��3�8� سـنقوم�بتبيـان�معËـ��Pرهـاب�-ـي�القـانون�الـدوي�التقليـدي�: ����

  :واjعاصر،�ثم�التعريف�الفق�4áلÑرهاب�-ي�العناصر�التالية

�
 9"��2:�	� �	�"	� $���:	� �! ��3�8� منـذ�لقـد�دخـل�مصـطلح�Pرهـاب�-ـي�عـالم�الفكـر�القـانوني�بقـوة�: ����

،�وبـــدأ�يتنــــاول�أحكــــام�مواجهــــة�1930بـــــبلولندا�عــــام�" وارســـو"اjـــؤتمر��ول�لتوحيــــد�قــــانون�العقوبـــات�اjنعقــــد�-ــــي�مدينــــة�

حينمـا�بـادرت��1934عام�"مرسيليا"Pرهاب�بواسطة�التشريعات�القانونية�فقط،�وذلك�بعد�اغتيال�ملك�يوغس;فيا�-ي�

دوليتــــ?ن�تتعلقـــــان�باÎرهـــــاب،�واللتــــان�تـــــم�التوقيـــــع�عل¼Gمــــا�-ـــــي�جنيـــــف�الحكومــــة�الفرنســـــية�بالـــــدعوة�إــــى�عقـــــد�اتفـــــاقيت?ن�

،�تتعلق�»تفاقية��وى�بمنع�وقمع�Pرهاب�دوليا،�أما�»تفاقية�الثانية�فتتعلق�بإنشاء�محكمة�جنائية�دولية�1937عام

�أن�هـات?ن�»تفـاقيت?ن�لـم�تـدخ;�حّ?ـ} 
ّ
. التنفيـذ�لعـدم�التصـديق�عل¼Gمـا�jحاكمة�مرتك¿��4عمال�Pرهابية�مـن��فـراد،�إ8

  ) 5(.وبالرغم�من�ذلك،�كان�ل;تفاقيت?ن�أثر�هام�-ي�ترسيخ�تجريم��عمال�Pرهابية�دوليا

                                                           

  .583،�ص1992السعودية��الخNO،،�دار�ابن�عفان�للنشر�والتوزيع،01أبو�إسحاق�الشاط¿4،�»عتصام،�اjجلد��(1)

  .436ابن�منظور�Pفريقي،�مرجع�سابق،�ص(2)

  .41،42مسعد�عبد�الرحمان�زيدان،�مرجع�سابق،�ص/ د�(3)

  .43نفس�اjرجع،�ص�(4)

  .161،�ص2012محيسن،�Pرهاب�الدوي�وشرعية�اjقاومة،��دار�وائل�للنشر�والتوزيع،�عمان،��ردن�محمد�حسن�يوسف�(5)



 ذرائع�استخدام�القوّ 
ّ
 تــوري�يخلــف. د                                                     ةوليّ ي�الع�قات�الّد ��حةة�ا�سل

  

           برلين – المانيا/  وا�قتصادية والسياسية ا�ستراتيجية للدراسات العربي مقراطيالدي المركز داراتإص

 Page 195 

  

 

بــأنه��01،�اjذكورة�آنفا،�عّرفت�Pرهـاب�-ـي�اjـادة�1937-11-16فاتفاقية�جنيف�لقمع�ومعاقبة�Pرهاب�اNOjمة�-ي�

ما،�ويكون�الهدف�مGHا،�أو�من�شأ�Gا�إثارة�الفزع�والرعب�لدى�شخصيات�معينة،��عمال�Pجرامية�اjوجهة�ضد�دولة�" 

�أعمـــا�8إرهابيـــة�مGHـــا،��فعـــال��02اjـــادة��،�أمـــا"النـــاس�أو�لـــدى�العامـــة��أو�جماعـــات�مـــن َعـــدُّ
ُ
مGHـــا�فحـــددت��عمـــال�ال5ـــ�4ت

ء�الــــدول،�أو��شــــخاص�الــــذين�الَعْمِديــــة�اjوجهــــة�ضــــد�الحيــــاة�أو�الســــ;مة�الجســــدية،�أو�صــــحة�أو�حريــــة�كــــل�مــــن�رؤســــا

  )1(.يمارسون�اختصاصات�رئيس�الدولة

�
  ��3�8� ��������%	� �	�"	� $���:	� �نتطرق�إى�تعريف�Pرهـاب�-ـي�قـرارات�منظمـة��مـم�اjتحـدة،�: !

  .وتعريفه�من�طرف�لجنة�القانون�الدوي

1
 ("��%	� 7%�� ?����5 �! ��3�8� ���� :jرهـاب�بأنـه�إّن�قرارات��مم�اPتلـك��عمـال�ال5ـ�4" تحدة،�عّرفـت�

َعّرِض�للخطر�أرواحا�بشرية�بريئة،�أو��Gدد�الحريات��ساسية،�أو�تن Gك�كرامة�Pنسان
ُ
،�أما�خNOاء��مم�اjتحدة�فقد�"ت

jجتمـع�إس�Nاتيجية�عنـف�محـّرم�دوليـا،�ُتحفزهـا�بواعـث�إيديولوجيـة،�تتـو�ى�إحـداث�الرعـب�داخـل�ا"عّرفوا�Pرهاب�أنه�

  )2(".لتحقيق�الوصول�إى�السلطة

2
 �	�"��	� $�����:	� ����1	 ���� $��% ����3�8� بــدأت�لجنــة�القــانون�الــدوي�»هتمــام�بتعريــف�Pرهــاب�: ������

،�ففـي�مشـروعها�الـذي�قدمتـه�إـى�الجمعيـة�العامـة�-ـي�هـذا�العـام�والخـاص�بـالجرائم�ضـد�السـ;م�1954الدوي�منذ�عـام�

Pرهـــاب�ينصــــرف�إــــى�قيـــام�ســــلطات�دولــــة�باتخـــاذ�أو�تشــــجيع�أنشــــطة�"أّن��02مــــن�اjــــادة��6رة�وPنســـانية،�جــــاء�-ــــي�الفقـــ

  ".إرهابية�-ي�دولة�أخرى 

ُي;َحــظ�عrــى�هــذا�التعريــف�أنــه�قصــر�العمــل�Pرهــابي�محــل�التجــريم�الــدوي�عrــى�ذلــك�التصــرف�الــذي�ترتكبــه�دولــة�

ــــُب�ضــــد�ضــــد�دولــــة�أخــــرى،�أي�إرهــــاب�الدولــــة،�وبالتــــاي�يخــــرج�مــــن�إطــــاره�� 
َ
عمــــال�Pرهابيــــة�ال5ــــ�4يرتكG¹ــــا��فــــراد�أو�ُترَتك

  ) 3(.�1937فراد،�وهو�تعريف�غ?�Nجامع�ومحدود،�يختلف�كث?Nا�عن�التعريف�الذي�أوردته�اتفاقية�عام

لقــــد�أدركــــت�لجنــــة�القــــانون�الــــدوي�التابعــــة�للجمعيــــة�العامــــة�لçمــــم�اjتحــــدة،�ضــــرورة�وضــــع�تعريــــف�لÑرهــــاب�-ــــي�

�تضـــــمن�اjشـــــروع�تعريـــــف��عمـــــال�1985تـــــه�حـــــول�الجـــــرائم�ضـــــد�ســـــلم�وأمـــــن�Pنســـــانية�عـــــام�مشـــــروعها�الـــــذي�أعد
ْ
،�إذ

�فعال�Pجرامية�اjوجهة�ضد�دول�أخرى،�وال�45يكون�من�طبيع Gا�أو�من�شأ�Gا�خلق�حالة�مـن�الخـوف�"Pرهابية�بأ�Gا�

،�1988ر�صـادر�عـن�اللجنـة�العامـة�عـام�و-ـي�تقريـ". لدى�قاد�Gا�وحكامها،�أو�مجموعـة�مـن��شـخاص،�أو�عامـة�اjـواطن?ن

�عمــــــال�اjوجهــــــة�ضــــــد�دولــــــة�أخــــــرى�أو�ســــــكا�Gا،�وال5ــــــ�4مــــــن�شــــــأ�Gا�إثــــــارة�الرعــــــب�ضــــــد�"عّرفــــــت��عمــــــال�Pرهابيــــــة�بأ�Gــــــا�

شخصـــــــيات،�أو�مجموعـــــــات�مـــــــن��شـــــــخاص�أو�لـــــــدى�الجمهـــــــور،�وعـــــــّددت�نفـــــــس��عمـــــــال�الـــــــواردة�-ـــــــي�اتفاقيـــــــة�جنيـــــــف�

  )4(.1937لعام

                                                           

  .89العمري�زقار�مونية،�مرجع�سابق،�ص�(1)

 .122،�ص2008-2007أم?Nة�حناü[4،�مبدأ�السيادة�-ي�ظل�التحو8ت�الدولية�الراهنة،�مذكرة�ماجست?N،�كلية�الحقوق،�جامعة�قسنطينة(2)

  .177،�ص2011ب�يزيد،�مشكلة�اjعيارية�-ي�تعريف�Pرهاب�الدوي،�دار�الفكر�الجام·ي،��سكندرية�م¼Gو �(3)

  .23محمد�حسن�يوسف�محيسن،�مرجع�سابق،�ص�(4)
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3
 �! ��3�8� ،�بـأّن�1998-04-26لقد�اتفق�وزراء�الداخليـة�والعـدل�العـرب،�بتـاريخ�: �������5? �	��(�� ����

كل�فعل�من�أفعال�العنف�أو�ال Gديد�به،�أّيا�كانت�دوافعه�أو�أغراضه،�يقع�تنفيذه�jشروع�إجرامـي�فـردي�" Pرهاب�هو

  )1(".ا�Gم�أو�حّريا�Gم�أو�أمGHم�للخطرأو�جما�ي،�وGåدف�إى�إلقاء�الّرعب�ب?ن�الناس�أو�ترويعهم،�أو�تعريض�حي

�عrــــــى�أن�الفكــــــر��1998إّن�القــــــراءة�اjتأنيــــــة�لتعريــــــف�Pرهــــــاب�-ــــــي�»تفاقيــــــة�العربيــــــة�لعــــــام� الســــــالفة�الــــــذكر،�تــــــدلُّ

السيا^ــ[�4العربـــي،�قـــد�أكـــّد�أن�Pرهـــاب�لـــيس�لـــه�وطـــن،�أو�ديـــن�أو�جنســـية�معينـــة،�فهـــو�يصـــيب�الجميـــع،�حيـــث��8توجـــد�

ومسـرح�عملياتـه�يشـمل�كـل�أجـزاء�الكـرة��رضـية،�كمـا�أنـه��8يوجـد�شـكل�معـ?ن�. عه�من�»نتقـالحدود�جغرافية�له�تمن

لجـــرائم�Pرهـــاب،�فـــيمكن�أن�تأخـــذ�شـــكل�خطـــف�الطـــائرات،�وتغي?ـــ�Nمســـارها�بـــالقوة�أو�تـــدم?Nها�أو�أخـــذ�ركاGÊـــا�رهـــائن�أو�

. واســتعمال�الســموم�أو�الغــازات�الضــارة�قــتلهم�أو�تــرويعهم،�أو�تتخــذ�شــكل�تفج?ــNات�للمبــاني�وغ?Nهــا،�أو�احــت;ل�مواقــع

ى�فيه�عrى��شخاص،�من�اغتيا8ت�أو�عrى��موال�ووسائل�النقل�بأنواعها�اjختلفة   )2(.وإجما�8هو�كل�ما�ُيتعدَّ

'
 ��3�a	 ��:�	� اع�Nف�العديد�من�فقهاء�القـانون�الـدوي�بصـعوبة�تعريـف�Pرهـاب�الـدوي،�لـذا�يـرى�: �	����

بــــأن�Pرهــــاب�ظــــاهرة�اجتماعيــــة�ذات�متغ?ــــNات�عديــــدة�للغايــــة،�بحيــــث��8يمكــــن�وضــــع�تعريــــف�بســــيط��اتجــــاه�مــــن�الفقــــه

وأضـــــاف�أنصـــــار�هـــــذا�»تجـــــاه،�بـــــأّن�Pرهـــــاب�مصـــــطلح�نســـــ¿�4يصـــــعب�تعريفـــــه�وتحديـــــده�بدقـــــة،�ويفلـــــت�مـــــن�. وعمrـــــي�لهـــــا

وذهـــب�الـــبعض�مـــن�. Gـــامحـــاو8ت�الضـــبط�والتقنـــ?ن،�وإْن�كانـــت�هـــذه�الجـــرائم�تلتقـــي�عنـــد�خصـــائص�معينـــة��8خـــ;ف�عل¼

أنصار�هذا�»تجاه،�إى�أن�آراء�الفقه�والخNOاء�-ي�هذا�الصدد،��8تتوافق�عrى�معP��Ëرهاب�وعواقبه،�ذلك�£ّن�القانون�

�لÑرهاب�أو�لçعمال�Pرهابية
ً
�محددا

ً
  )3(.الدوي�لم�يضع�تعريفا

-ي�هذا�Pطار�إى�كل�مـن�محـاو8ت�الفقـه�لقد�حاول�الكث?�Nمن�الفقهاء�إعطاء�مفهوم�لظاهرة�Pرهاب،�وسنتطرق�

�سواء   .الغربي�والعربي�عrى�حّدٍ

1
 �)��	� ;:�	� �! ��3�8� 7��تطرق�الباحثون�واjفكـرون�إـى�مسـألة�Pرهـاب،�وبحثـوا�-ـي�مفهومـه�وأبعـاده،�:%�

تكــــاب�أفعــــال�،�أّن�Pرهــــاب�يقــــوم�عrــــى�تخويــــف�النــــاس�بار "Lemkin" "ليمكــــ?ن"وأعطــــوه�توصــــيفات�شــــ�5،ف?Nى�الفقيــــه�

،�فَيعتOـ�Nأن�Pرهـاب،�هـو�كـل�عمـل�إجرامـي،�يكـون�الهـدف�مـن�ارتكابـه�بصـفة�"Saldaña" "سـالدانيا"العنف،أما�الفقيـه�

رئيســية،�نشــر�الــذعر�والخــوف،�وذلــك�عــن�طريــق�اســتخدام�وســائل�تســمح�بخلــق�حالــة�مــن�الخطــر�العــام�مــن�أجــل�لفــت�

  )4(.»نتباه�لفكرة�معينة،�أو�خدمة�8تجاه�سيا^[�4مع?ن

،�أن�Pرهــاب�هــو�»ســتخدام�العمــدي�"Georges Levasseur""جــورج�ليفاسيـــر"وعrــى�غــرار�ذلـــك،�يــرى�الفقيـــه�

" أودري "واjـــــــنظم�لوســـــــائل�مـــــــن�طبيع Gـــــــا�نشـــــــر�الرعـــــــب�والفـــــــزع،�بغـــــــرض�التوصـــــــل�إـــــــى�أهـــــــداف�محـــــــددة،�ويـــــــرى�الفقيـــــــه�

"Audrey"�،رهــاب�عبــارة�عــن�»ســتخدام�الفجــائي�للعنــف�العشــوائيPديــد�بــه،�أّن�G جوليــان"ونجــد�) 5(أو�ال" "Julien"�،

يقــــوم�عrــــى�اســــتعمال�العنــــف�دون�تقــــدير�أو�تمي?ــــ}،�GÊــــدف�تحطــــيم�كــــل�مقاومــــة،�وذلــــك�بــــإنزال�الرعــــب�-ــــي�"ُيعّرفــــه�بأّنــــه�

                                                           

  .1998من�»تفاقية�العربية�jكافحة�Pرهاب�لعام��01انظر�اjادة��(1)

  . 158خليفة�عبد�الس;م�خليفة�الشاوش،�مرجع�سابق،�ص/ د�(2)

  .63،64مسعد�عبد�الرحمان�زيدان،�مرجع�سابق،�ص/ د(3)

ـــــي�jكافحـــــة�Pرهـــــاب،�اjجلـــــة��كاديميـــــة�للبحـــــث�القـــــانوني،�جامعـــــة�بجايـــــة،�اjجلـــــد�/ د�(4) �01العـــــدد�09جغلـــــول�زغـــــدود،�نحـــــو�قـــــانون�دو

  .58،�ص2014الجزائر

  .59نفس�اjرجع،�ص�(5)



 ذرائع�استخدام�القوّ 
ّ
 تــوري�يخلــف. د                                                     ةوليّ ي�الع�قات�الّد ��حةة�ا�سل

  

           برلين – المانيا/  وا�قتصادية والسياسية ا�ستراتيجية للدراسات العربي مقراطيالدي المركز داراتإص

 Page 197 

  

 

النفـــوس،�وأّنـــه��8يرمـــي�فقـــط�إـــى�القضـــاء�عrـــى�أجســـاد�الكائنـــات�وتـــدم?�Nاjمتلكـــات�اjاديـــة،�بـــل�يســـتعمل�العنـــف�بشـــكل�

 )1(".ف�النفوس�ويرهG¹امنسق�ليخي

اســتخدام�العنــف�غ?ــ�Nالقــانوني،�أو�ال Gديــد�بــه�بــأّي�"،�فُيعــّرِف�Pرهــاب�بأنــه�"George Lavo" " جــورج�8فــو"أّمــا�

شكل�كان،�كا8غتيـال�والتشـويه�والتعـذيب�والتخريـب،�ُبغيـة�تحقيـق�هـدف�سيا^ـ[�4معـ?ن،�مثـل�كسـر�روح�اjقاومـة�عنـد�

يئات�واjؤسسات،�أو�كوسيلة�من�وسائل�الحصول�عrى�معلومات�أو�اjال،�واسـتخدام��فراد،�وهدم�اjعنويات�عند�اله

  )P.")2كراه�Îخضاع�طرف�مناوئ�jشيئة�الجهة�Pرهابية

ما�ُي;حـظ�عrـى�الفقـه�الغربـي�-ـي�هـذا�الصـدد،�أنـه�يصـر�عrـى�صـعوبة�وضـع�تعريـف�لÑرهـاب،�مثلمـا�فعـل�-ـي�قضـية�

لتنصـل�مــن�اjســؤولية�عــن�الجـرائم�الدوليــة�ال5ــ�4ترتكG¹ـا�الــدول�الغربيــة�وعrــى�تعريـف�جريمــة�العــدوان،�وهـذا�مــن�أجــل�ا

  .رأسها�الو8يات�اjتحدة��مريكية�بذريعة�مكافحة�Pرهاب

2- �)��	� ;:�	� �! ��3�8� 7��فكـرة�Pرهـاب�ترتكـز�عrـى�فكـرة�القـوة�"يرى�الدكتور�عبد�العزيز�سـرحان،�أن�:%�

،�كمـا�يـرى�الـدكتور�"كل�اعتداء�عrى��رواح�و�موال�واjمتلكات�العامـة�أو�الخاصـة�غ?�Nاjشروعة،�فاÎرهاب�الدوي�هو 

اصـــط;ح�يســـتخدم�-ـــي��زمنـــة�اjعاصـــرة،�لÑشـــارة�إـــى�»ســـتخدام�اjـــنظم�للعنـــف�"صـــ;ح�الـــدين�عـــامر،�أّن�Pرهـــاب�هـــو�

لجماعية�أو�التخريب،�ال�45لتحقيق�هدف�سيا^[4،�وبصفة�خاصة�جميع�أعمال�العنف،�كحوادث�»عتداء�الفردية�أو�ا

  )3(".تقوم�منظمة�سياسية�بممارس Gا�عrى�اjواطن?ن�Îثارة�جو�من�عدم��من

ويـــرى�الـــدكتور�أحمـــد�جـــ;ل�عـــز�الـــدين،�أن�محـــاو8ت�التعريـــف�اjاديـــة�واjوضـــوعية�قـــد�شـــاGÊا�القصـــور،�إمـــا�£�Gـــا�

،�أو�الجانــب��خ;úـــي،�أو�الجانــب�السيا^ـــ[4،�أو�"الجـــرائم"،�أو�الجانـــب�القــانوني�"�فعــال"اقتصــرت�عrـــى�الجانــب�اjـــادي�

  )4(.الجمع�ب?ن�هذه�الجوانب�دون�البعض�¤خر

3
 �%�48� ;:�	� �! ��3�8� 7���كانـت�بواعثـه�: %�
ً
Pرهـاب�هـو�كـل�فعـل�مـن�أفعـال�العنـف،�أو�ال Gديـد�بـه�أيـا

�jشـروع�إجرامـي�فـردي�أو�جمـا�ي،�وGåـدف�إـى�إلقـاء�
ً
الرعـب�بـ?ن�النـاس،�أو�تـرويعهم�بإيــذاGéم�أو�أو�أغراضـه،�يقـع�تنفيـذا

تعريض�حيا�Gم�أو�أعراضهم�أو�حري Gم�أو�أمGHم�أو�حقوقهم�للخطر،�أو�إلحاق�الضرر�بالبيئة�أو�بأحد�اjرافق�أو��م;ك�

�Gديــد�العامــة�أو�الخاصــة�أو�احت;لهــا�أو�»ســتي;ء�عل¼Gــا�أو�تعــريض�أحــد�اjــوارد�الوطنيــة�أو�اjرافــق�الدوليــة�للخطــر،�أو�

  )5(.»ستقرار�أو�الس;مة�Pقليمية�أو�الوحدة�السياسية�أو�سيادة�الدول�اjستقلة

يـــرى�الـــبعض�أن�عـــدم�توصـــل�اjجتمـــع�الـــدوي�إـــى�تعريـــف�Pرهـــاب�هـــو�نتيجـــة�تبـــاين�السياســـات�الدوليـــة،�فلـــم�تســـمح�

دي�إـى�جعـل�كـل�مـا�هـو�خـارج�التعريـف�الو8يات�اjتحدة��مريكية�للمجتمع�الدوي�بوضع�تعريـف�محـدد�لÑرهـاب،�£نـه�سـيؤ 

  )6(.أمر�مشروع،�وسيقود�إى�التمي?}�بينه�وب?ن�الكفاح�اjسلح،�كما�سيحرمها�من�تحقيق�أهدافها�والحفاظ�عrى�مصالحها

  
                                                           

  .35،�ص2007ة�عrى�العراق،�دار�رس;ن�للطباعة�والنشر�والتوزيع،�دمشقأمريكية�العدواني�-لوجعدنان�أبو�سرحان،�الحرب��ن�(1)

  .35نفس�اjرجع،�ص�(2)

  .58سابق،�صالرجع�اjجغلول�زغدود،�/ د(3)

  .58نفس�اjرجع،�ص�(4)

  . 1999من�معاهدة�منظمة�اjؤتمر�Pس;مي�jكافحة�Pرهاب�الدوي�لعام��1/2انظر�اjادة��(5)

تمي?ــ}�بــ?ن�Pرهــاب�والكفــاح�اjســلح�عrــى�ضــوء�مبــدأ�تحــريم�اســتخدام�القــوة�-ــي�القــانون�الــدوي،�مجلــة�دراســات�طــارق�مOــNوك�تــراي،�ال�(6)

  .1305،�ص2016،�الجامعة��ردنية،�عمان�03،�ملحق�43علوم�الشريعة�والقانون،�اjجلد�
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����	� ���	�
 �	�"	� ��3�8�  !��"� ��)4�  
عتOــــ�Nدراســــة�ظــــاهرة�Pرهــــاب،�وتبعا�Gـــــا�وانعكاســــا�Gا�اjختلفــــة�مــــن�الدراســـــات�ال

ُ
صــــعبة،�لكو�Gــــا�مرتبطــــة�بعوامـــــل�ت

ســـــيكولوجية،�وسوســـــيولوجية،�وثقافيـــــة�واقتصـــــادية�وأمنيـــــة،�متشـــــابكة�ومتداخلـــــة،�تتـــــأثر�بمختلـــــف�اjتغ?ـــــNات�اjحليـــــة�

ر�ف¼Gــا،�خصوصــا�وأّن�العوjــة�-ــي�أبعادهــا�السياســية�و»قتصــادية�و�منيــة،�جعلــت� ِ
ّ
الداخليــة�وPقليميــة�والدوليــة،�وتــؤث

فهنـاك�) 1(.الحدود�الجغرافية،�بل�أصبحت�تشكل�تحديا�حقيقيا�ومص?Nيا�للمجتمع�الدوي�برمته�ظاهرة�Pرهاب�تتجاوز 

أســـباب�ودوافـــع�كث?ـــNة�وراء�تصـــاعد�أعمـــال�Pرهـــاب،�وهنـــاك�بعـــض�العمليـــات�Pرهابيـــة�يصـــعب�الوصـــول�إـــى�دوافعهـــا،�

  :وأهم�الدوافع�الرئيسية�لÑرهاب�الدوي�تتمثل�-ي

���
وتعتOــ�Nمشــكلة�العنــف�السيا^ــ[�4 البــا�مــا�يقــف�الــدافع�السيا^ــ[�4وراء��عمــال�Pرهابيــة،غ: �	��"��!  �	����4��4 

وعـدم�»سـتقرار�السيا^ـ[�4مـن�الظــواهر�اjت;زمـة�واjلموسـة�-ـي�اjجتمعـات�اjعاصــرة،�وµـي�تنطـوي�عrـى�خطـورة�واضــحة�

سـتق;ل�وحـق�تقريـر�اjصـ?N،�أدى�إـى�-ي�مسار�الحياة�السياسية،�وأّن�»ستعمار�والهيمنة�عrى�الشعوب�وحرما�Gـا�مـن�» 

الكفـــاح�مـــن�أجـــل�التحـــرر�و»ســـتق;ل،�فقامـــت�القـــوة�»ســـتعمارية�بإرهاGÊـــا�وإعاقـــة�تقـــدم�الـــدول�ال5ـــ�4نالـــت�اســـتق;لها�

 )2(.حديثا�باستخدام�الحروب�الخاصة

اقفهــا�السياســية�وقــد�يكــون�الــدافع�للعمليــات�Pرهابيــة�إلحــاق�الضــرر�بمصــالح�دولــة�معينــة�أو�برعاياهــا،�نظــرا�jو 

اjنحـــازة�أو�غ?ـــ�Nالعادلـــة،�كمـــا�هـــو�شـــأن�الو8يـــات�اjتحـــدة��مريكيـــة�بســـبب�سياســـات�القهـــر�والهيمنـــة�ال5ـــ�4تتبعهـــا�تجـــاه�

و-ــي�بعــض�الــدول،�فــإّن�مــن�أهــم�دوافــع��عمــال�Pرهابيــة�لــبعض��شــخاص�هــو�محاولــة�)  3(.الــدول�والشــعوب�الضــعيفة

  )4(.م�السيا^[�4و»ستي;ء�عrى�الحكم�بس;ح�Pرهابإسقاط�الحكومات�لتغي?�Nطبيعة�النظا

�����
ل�محورا�أساسيا�-ي�النظام�السيا^[4،�و�8تكون�سلطة�الحكام�شرعية�إ�8إذا�: ,��� �	*�&��  ِ
ّ
الشرعية�تشك

،�وتعتOــ�Nكــل�حكومــة��8تســتمد�شــرعي Gا�مــن�الشــعب�ســلطة�غ?ــ�N)الشــرعية�الديمقراطيــة(تــم�تخويلهــا�مــن�طــرف�الشــعب�

م�إيجـاد�بـدائل�أخـرى�ديمقرا طية،�فغياب�الشرعية�وعدم�مشاركة�الشعب�-ي�العملية�السياسية�واتخاذ�القرارات،�ُيحـّتِ

ــــد� ِ
ّ
غ?ــــ�Nمشــــروعة�Îســــقاط�الســــلطة�غ?ــــ�Nالشــــرعية،�فيــــؤدي�ذلــــك�إــــى�عــــدم�»ســــتقرار�السيا^ــــ[�4-ــــي�اjجتمــــع،�وبالتــــاي�ُيول

  )5(.العنف�والتطرف�وPرهاب

����	��
 ��  !��"��	�� ��)��4����"�����-ــي�زيــادة�معــد8ت�Pرهــاب،�ســواء�بانشــغال�:�5
ً
تــؤدي��سـباب�»قتصــادية�دورا

الفـــــرد�بتـــــدني�أحوالـــــه�»قتصـــــادية،�أو�مســـــاعدته�للمجـــــرم?ن�وتســـــ�Nه�علـــــ¼Gم�مقابـــــل�مبـــــالغ�ماليـــــة،�أو�نظ?ـــــ�Nالفائـــــدة�ال5ـــــ�4

  :تشار�ظاهرة�Pرهابيتحصل�عل¼Gا�من�جراء�إيوائه�للمجرم?ن�وتس�Nه�عل¼Gم،�ومن��سباب�»قتصادية�8ن

 .الفقر�والبطالة�وارتفاع��سعار�مقابل�قلة�الدخل�-أ

                                                           

مقاربـة�إع;ميـة،�جامعـة�نـايف�العربيـة�للعلـوم��محمد�مسعود�ق?ـNاط،�Pرهـاب،�دراسـة�-ـي�الOـNامج�الوطنيـة�وإسـ�Nاتيجيات�مكافحتـه،/ د�(1)

  .11،�ص�2011منية،�الرياض

عثمـــان�عrـــي�حســـن،�Pرهـــاب�الـــدوي�ومظـــاهره�القانونيـــة�والسياســـية�-ـــي�ضـــوء�أحكـــام�القـــانون�الـــدوي�العـــام،�دراســـة�تأصـــيلية�قانونيـــة��(2)

  .42،�ص2006سياسية�تحليلية،�مطبعة�مناره�هه�ول?N،�كردستان،�العراق�

  .39،�ص2009جمال�زايد�ه;ل�أبوع?ن،�Pرهاب�وأحكام�القانون�الدوي،�عالم�الكتب�الحديث�للنشر�والتوزيع،�عمان،����ردن�/ د (3)

  .89مرجع�سابق،�صذرائع�Pرهاب�الدوي�وحروب�الشرق��وسط�الجديد،�،�خليل�حس?ن/ د�(4)

  .51سابق،�صالرجع�اjعثمان�عrي�حسن،��(5)



 ذرائع�استخدام�القوّ 
ّ
 تــوري�يخلــف. د                                                     ةوليّ ي�الع�قات�الّد ��حةة�ا�سل
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 .سوء�توزيع�الNÞوة�الوطنية�-ب

 .»ستي;ء�عrى��موال�العامة�وأموال�البنوك�بدون�وجه�حق�-ج

مـع�اjجـرم?ن��Pغراءات�اjالية�ال5ـG��4ـدف�8سـتمالة��فـراد�مـن�قبـل�الجماعـات�Pرهابيـة،�وسـهولة�إقنـاعهم�للتعـاون �-د

  ) 1(.وPرهابي?ن�لتغي?�Nالواقع�بالقوة

،�أحالـــت�الجمعيـــة�العامـــة�لçمـــم�اjتحـــدة�البنـــد�الخـــاص�باÎرهـــاب�إـــى�1973ففـــي�الـــدورة�الثامنـــة�والعشـــرين�عـــام�

لجنــة�معنيــة�بدراســة�أســباب�Pرهــاب،�وبالفعــل�ان Gــت�هــذه�اللجنــة�إــى�أن�لÑرهــاب�أســباب�اجتماعيــة�واقتصــادية،�مGHــا�

  )2(.قر�و�مية�والبطالة،�وتفاوت�توزيع�الNÞواتالف

��)��
قـد�يوجـد�-ـي�بعـض�الـدول�صـراع�بـ?ن�عـدد�مـن�»تجاهـات�داخـل�الدولـة�الواحـدة�بـ?ن�: �	"��!  ���"�8	����1 

يطالبون�بفصل�الدين�عـن�الدولـة�-ـي�العديـد�مـن�الـدول�العربيـة��–مث;�–مذاهب�وإيديولوجيات�مختلفة،�فالعلمانيون 

�ما�يلجـأ�وPس;م
ً
ية،�والجماعات�الدينية��خرى�تطالب�بضرورة�إدماج�الدين�-ي�مسائل�الحكم�والحياة�العامة،�وغالبا

د�إى�ان Gاج�النهج�Pرهابي�-ي�محاولة�لفرض�إيديولوجيته   )3(.الجانب�اjتشّدِ

�4%�/
أمـام�الـرأي�العـام�العـالم�4الـدافع�Pع;مـي�للعمليـات�Pرهابيـة�Gåـدف�إـى�طـرح�القضـية�: �	"��!  �8&�%�� 

واjنظمــــات�العاjيــــة،�فقــــد�تــــرى�الجماعــــة�ال5ــــ�4تقــــوم�بالعمليــــات�Pرهابيــــة،�أّن�هنــــاك�تجــــاه;�مــــن�الــــرأي�العــــام�العــــالم�4

لقضــي Gم،�فيقومــون�بمثــل�هــذه�العمليــات�للفــت�»نتبــاه�إلــ¼Gم�وإــى�الظلــم�الــذي�يتعرضــون�إليــه،�ومحاولــة�كســب�تأييــد�

  .رة�قضاياهمدول�وجماعات�أخرى�jناص

�لçهميــة�Pع;ميــة�للعمليــات�Pرهابيــة،�فقــد�أشــار�الــبعض�إــى�أن�Pرهــاب�يعتمــد�-ــي�تحقيــق�أهدافــه�عrــى��
ً
ونظــرا

عر،�والثــــاني�هــــو�نشــــر�القضــــية،�فهــــدف�Pرهــــاب�يختلــــف�عــــن�أهــــداف�
ّ
عنصــــرين�رئيســــي?ن،��ول�هــــو�إثــــارة�الرعــــب�والــــذ

  )4(.ض،�أو�تدم?�Nالقوى�العسكرية�للخصمالحروب�النظامية،�ال�45قد�تس·ى�إى�احت;ل��ر 

���4"�4
 $���4�8� B���:� 7������� 7"��& :بــادئ�jنســانية،�واPاكــات�القواعــد�G نســان�وانPام�حقــوق�Nإّن�عــدم�اح�ــ

العامة�اjذكورة�-ي�ميثاق��مم�اjتحدة،�µـي��سـباب�الرئيسـية�-ـي�تغذيـة�Pرهـاب،�وللقضـاء�عrـى�Pرهـاب�يجـب�اح�ـNام�

،�كــــــالحق�-ــــــي�تقريــــــر�اjصــــــ?N،�مناهضــــــة�العنصــــــرية،�التمثيــــــل�العرúــــــي�والسيا^ــــــ[4،�مناهضــــــة�التباُينـــــــات�حقــــــوق�Pنســــــان

ؤّسســـة�عrـــى�الطبقـــة�»جتماعيـــة
ُ
jتحـــدة�-ـــي�. »قتصـــادية�والثقافيـــة�اjـــى�مســـتوى��مـــم�اrـــدت�لجنـــة�الحكمـــاء�ع

ّ
ولقـــد�أك

الكث?ــNة�لتغذيـة�Pرهــاب،�غيــاب�الحقــوق��،�عrـى�أّنــه�مــن�بـ?ن��ســباب2005،�الــذي�نـوقش�-ــي�ســبتم2004NOتقريرهـا�عــام�

  )5(.�ساسية�لÑنسان

                                                           

ز�اjه?ــ}ع،�دور�التنســيق�-ــي�فعاليــة�مكافحــة�Pرهــاب،�مــذكرة�ماجســت?N،�كليــة�الدراســات�العليــا،�جامعــة�نــايف�العربيــة�خالــد�عبــد�العزيــ�(1)

  .41،�ص2006للعلوم��منية،�الرياض�

(2)� Pستقبلية�وjي�للدراسات�اسـ�Nاتيجية،�انظر�ورشة�عمل�حول�مكافحة�Pرهاب�ب?ن�اjعالجة�القانونية�والثقافة�اjجتمعية،�اjركز�الدو

  .09،�ص2008القاهرة�

  .92،93محمد�حسن�يوسف�محيسن،�مرجع�سابق،�ص�(3)

  .15،16نبيل�أحمد�حلم4،�مرجع�سابق،�ص/ د(4)

  .145،�ص2009محمد�سعادي،�Pرهاب�الدوي�ب?ن�الغموض�والتأويل،�دار�الجامعة�الجديدة،��سكندرية�/ د(5)



 ذرائع�استخدام�القوّ 
ّ
 تــوري�يخلــف. د                                                     ةوليّ ي�الع�قات�الّد ��حةة�ا�سل
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��)���4
 �  !��"��	������قــد��Gــدف�العمليــات�Pرهابيــة�إــى�تحقيــق�أهــداف�شخصــية،�وهنــاك�صــور�عديــدة�لهــذه�: 	*/

ة�ِفديــة�أو�العمليــات�Pرهابيــة،�وأكNÞهــا�انتشــارا�هــو�أن�يكــون�الــدافع�ماديــا،�أي�بغــرض�اب�ــ}از��مــوال�والحصــول�عل¼Gــا�بمثابــ

الفرار�من�بلد�مع?ن،�والصورة�الغالبة�µي�اختطاف�طـائرة�للهـروب�مـن�بلـد�£سـباب�مختلفـة،�مGHـا�السياسـية،�حيـث�يكـون�

اjعــارض�للنظــام�القــائم�والــذي��8يســتطيع�الخــروج�مــن�الدولــة�بــالطرق�اjشــروعة؛�وبــالطبع�يطلــب�بعــد�ذلــك�حــق�اللجــوء�

ئرة،�وقـد�يكــون�سـبب�الفـرار�هـو�الشـروط�اjاليــة�الصـعبة،�أو�القيـود��خـرى،�ال5ــ�4السيا^ـ[�4-ـي�الدولـة�ال5ـG��4ــبط�ف¼Gـا�الطـا

  ) 1(.تفرضها�القوان?ن�عrى�هجرة�طوائف�معينة�إى�الخارج،�وقد�يكون�الدافع�هو�الهروب�من�تنفيذ�حكم�قضائي

����%��
 ����@��%�� ����%��نتشــار�نطــاق�Pجــرام�مــن�أهــم��ســباب�الخارجيــة�الرئيســية�ال5ــ�4أدت�لظهــور�ا:�	��	%��� ��	

Pرهـــابي�مـــع��Gايـــة�القـــرن�اjا�ـــ[4،�وبدايـــة�القـــرن�الجديـــد،�هـــو�اخـــت;ل�التـــوازن�بـــ?ن�الشـــرق�والغـــرب،�خاصـــة�بعـــد�ا�Gيـــار�

»تحـــاد�الســـوفياتي،�وكـــذلك�اتســـاع�الهـــوة�بـــ?ن�الشـــمال�والجنـــوب،�وذلـــك�بســـبب�»نتشـــار�الواســـع�لظـــاهرة�العوjـــة�ال5ـــ�4

د�شــعوب�العــالم�الثالــث�مــن�هيب Gــا�وكرام Gــا�وهوي Gــا�الحضــارية،�ويجعــل�مGHــا�تابعــا�جــاءت�بوجــه�اســتعماري�جديــد،�ُيجــرِّ 

  )2(.اقتصاديا�وثقافيا�للغرب

مة�ال�45تق�Nفها�Pدارة��مريكية،�ثمة� َجرَّ
ُ
jة،�والسياسات�التعسفية�اjظلم�من�العوjيرى�البعض�أنه�-ي�الجانب�ا

اقــات�الجماه?Nيــة�لــردع�الخطــر�اjحــدق�بالبشــرية�مــن�جــّراء�سياســات�الكث?ــ�Nممــا�يحفــز�تصــعيد�النضــال،�واســتGHاض�الط

  )3(.التعسف�و»نتقائية�وتغليب�اjصالح�الرأسمالية

ويـــذهب�الـــبعض�إــــى�القـــول�بـــأّن�جانبــــا�كب?ـــNا�مــــن�اjســـؤولية�عـــن�وقــــوع�هـــذه�الكارثـــة�Pرهابيــــة،�تتحملـــه�مؤسســــة�

،�فتلـــــك�Pدارة�عكســـــت�أســـــوء�تقاليـــــد�غطرســـــة�القـــــوة�"بـــــنإدارة�بـــــوش�» "الحكـــــم��مريكيـــــة،�خاصـــــة�Pدارة�الســـــابقة�

و»س Gتار�بالحياة�Pنسانية�-ي�ش��5بقاع�العالم،�واحتقار�مبادئ�القانون�والعدالـة،�وPصـرار�عrـى�فـرض�أسـوء�مظـاهر�

أت�هــذه�وقـد�هّيــ. الهيمنـة�»نفراديــة�للو8يــات�اjتحـدة،�مــع�التنصــل�مـن�مســؤوليات�القيــادة�الرشـيدة�و�خ;قيــة�للعــالم

ـــه�لتنـــتعش�
َّ
َم�كل

َ
�الظـــروف�والعـــال

ً
اjمارســـات�ال;عق;نيـــة�وال;أخ;قيـــة��لهـــذه�Pدارة،�وjؤسســـة�الحكـــم��مريكيـــة�عمومـــا

  )4(.ف¼Gا�الذهنية�Pرهابية

أّن�الغــرب�مســـؤول�عــن�Pرهــاب�الحـــديث��"Juergen Todenhofer"" يـــورغن�توديGHوفـــر"ويــرى�الكاتــب��jــاني�

�عـن�العـدل�وPنصـاف،�ويضـيف�بـأّن��سـلوب�غ?ـP�Nنسـاني�الـذي�يتعامـل�بـه�الغـرب�بسـبب�تعاملـه�مـع�
ً
اjسـلم?ن�بعيـدا

عام�هو�السبب�الرئي½[�4لÑرهاب،�ويشدد�عrى�أّن�غزو�العراق�مثال�عrى�مدى�ام Gان��200مع�العالم�Pس;مي�منذ�نحو

  ) 5(.العصر�الحايوإهانة�الغرب�للعالم�Pس;مي،�وأّن�العنف�مصدره�الغرب�وهو�مشكلة�

#	��	� ���	�
 �	�"	� ��3�8� � A��  
إّنه�jن�الصعب�حصر�كل�صور�Pرهاب�وأشكاله،�ولكن�يمكن�تحديده�من�عدة�جهـات،�سـواًء�مـن�حيـث�الفاعـل�

وهنـــــاك�أفعـــــال�ترتكـــــب�ضـــــد�. أو�اjجËـــــ�4عليـــــه،�أو��هـــــداف،�أو�مـــــن�حيـــــث�الوســـــائل�اjســـــتخَدمة�-ـــــي�العمليـــــات�Pرهابيـــــة
                                                           

  .14،16سابق،�صالرجع�اjنبيل�أحمد�حلم4،�/ د(1)

  .79محمد�حسن�يوسف�محيسن،�مرجع�سابق،�ص�(2)

  .155محمد�سعادي،�Pرهاب�الدوي�ب?ن�الغموض�والتأويل،�مرجع�سابق،�ص/ د(3)

  .161نفس�اjرجع،�ص�(4)

. 19،�ص2009البحرين�،352العدد،�)الب;د(إذا�أراد�هللا�معاقبة�أمة�فسيجعلها�تحتل�أفغانستان،�مقال�منشور�بالجريدة�البحرينية�(5)

  . https://bit.ly/3ggfk83:للمزيد�من�التفصيل�انظر�اjوقع�Pلك�Nوني
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تشــمل�عمليــات�»عتــداء�عrــى�الســ;مة�الجســدية،�كحــوادث�»غتيــال�اjوجهــة�ضــد�رمــوز�الســلطة�العامــة،��شــخاص،�و 

ين،�وأعضــاء�البعثــات�الدبلوماســية،�والهيئــات�الدوليــة،�واjلــوك�ورؤســاء�الــدول� ومــوظفي�الدولــة�ورجــال�السياســة�والــّدِ

  :ومن�صور�Pرهاب) 1(والحكومات،

���
  :م�Pرهاب�ال�45يقوم�GÊا��فراد،�نذكر�ما�يrيمن�أهم�جرائ:���3� ��!��" 
�
 ?��6�����	� �الطـــائرات،�أهـــم�وســـائل�النقـــل�الحديثـــة،�ســـواء�عrـــى�اjســـتوى�الـــداخrي�لـــبعض�: ����%��1 /���� َعـــدُّ

ُ
ت

ـــــى�
ّ
rمــــن�حـــــوادث�»عتـــــداء،�تج�Nـــــى�وجـــــه�العمــــوم،�وقـــــد�تعّرضـــــت�هــــذه�الوســـــيلة�لكث?ـــــrي�عالــــدول،�أو�عrـــــى�اjســـــتوى�الــــدو

�".بتحويـــل�أو�خطـــف�الطـــائرات"و8ت�ال5ـــ�4يقـــوم�GÊـــا�بعـــض��فـــراد�لتحويـــل�مســـارها�فيمـــا�يســـم��معظمهـــا�-ـــي�اjحـــا
ً
ونظـــرا

لخطــــورة�هــــذه�»عتــــداءات�عrــــى�خطــــوط�اjواصــــ;ت�الدوليــــة�وتعــــريض�حيــــاة�اjســــافرين�£شــــد�اjخــــاطر،�كــــان�موضــــوع�

ة�اتفاقيات�دولية�لتجريم�هذا�خطف�الطائرات،�محل�اهتمام�كب?�Nمن�الدول�واjنظمات،�وقد�أسفر�عن�ذلك�إبرام�عد

بِرمــــت�-ــــي�هــــذا�الشــــأن�ثــــ;ث�اتفاقيــــات�عــــام�) 2(.الســــلوك،�وكفالــــة�مــــا�ُيتّبــــع�بشــــأنه�مــــن�تــــداب?�Nجنائيــــة�وغ?ــــ�Nجنائيــــة
ُ
وقــــد�أ

  .اjواي) ج(،�وقد�بّيناها�بù[4ء�من�التفصيل�-ي��العنصر1963،1970،1971

�
لدوي،�تظهر�-ي�أعمال�التخريب�ال�45يقوم�GÊا�Pرهابيون�الصورة�الثانية�لعمليات�Pرهاب�ا: ��&%�� �	�/��(�� 

عrى�اjنشآت�العامة،�واjؤسسات�ذات��همية،�سـواء�مـن�الناحيـة�السياسـية�أو�»قتصـادية��لدولـة�مـن�الـدول،�سـواء�

تابعـة�كانت�هذه�اjنشآت�داخل�إقليم�الدولة�أو�خارجه،�كالسفارات�والقنصـليات،�ومكاتـب�شـركات�الط?ـNان�الوطنيـة�ال

  )3(.للدول�-ي�أقاليم�الدول��خرى 

'
مــــن��ســــاليب�Pرهابيــــة��كÞــــ�Nشــــيوعا،�أســــلوب�اختطــــاف��فــــراد�واحتجــــازهم،�وهــــذا�: � ]����/� �����%��1	�$6�����3 

ومن�جّراء�تكرار�حوادث�احتجاز�الرهائن،�قام�اjجتمع�. �سلوب��8يمس�فئة�من�الشعب،�بل�يتعّداه�إى�الدبلوماسي?ن

  )4( .�عمال�Pرهابية�اjوجهة�ضد��فراد�وضد�الدبلوماسي?نالدوي�بتجريم�

  :وقد�أسفرت�الجهود�الدولية�-ي�مواجهة�جريمة�أخذ�الرهائن�واحتجازهم،�عن�ث;ث�اتفاقيات�دولية�µي�

1
،�وجاء�-ي�مضمو�Gا�دعوة�الدول�إى�القبض�عrى�1963-09-23وµي�اتفاقية�طوكيو،�اNOjمة�-ي�: �������� ��5	0 

وهــذه�»تفاقيــة�ُتبــ?ن�مــدى�ارتبــاط�جريمــة�أخــذ�الرهــائن�واحتجــازهم،�. نــاة�خطــف�الطــائرات،�وإعاد�Gــا�jالكهــا�الشــر�يج

  . بجريمة�خطف�الطائرات�ووسائل�النقل�اjختلفة

2
برمــت�-ــي�: ���������5 �	������� 
ُ
�،�وال5ــ�4أشــرنا�إل¼Gــا�آنفــا،�ومــا�ُيْحَســُب�لهــذهµ16-12-1970ــي�اتفاقيــة�8هــاي،�ال5ــ�4أ

ش?j�Nسألة�حجز�الرهائن�رغم�»رتباط�ب?ن�الجريمت?ن
ُ
  .»تفاقية،�أ�Gا�عّرفت�جريمة�خطف�الطائرات،�دون�أن�ت

بــــة�عrـــــى�مـــــ�ن�1971-09-23وµـــــي�اتفاقيــــة�مون�Nيـــــال،�اNOjمــــة�-ـــــي�:������������5 �	��	�������
َ
،�وال5ــــ�4نصـــــت�عrــــى��فعـــــال�اjرتك

وممــــا��8شــــك�فيــــه،�أّن�حجــــز�الرهــــائن،�ُيعتNOأحــــد�هــــذه�. لجويــــةالطــــائرات،�أو�أثنــــاء�تحميلهــــا�ومباشــــرة�خــــدمات�اj;حــــة�ا

  ) 1(.�فعال�ال�45جّرم Gا�هذه�»تفاقية

                                                           

مصلح�حسن�أحمد،�Pرهاب�وحق�الدفاع�الشر�ي�-ي�القانون�الدوي�العـام،�مجلـة�مـداد�¤داب،�الجامعـة�العراقيـة،�كليـة�القـانون،�/ د�(1)

  .495،�ص2014العراق��08العدد

  .223محمد�الصالح�روان،�مرجع�سابق،�ص�(2)

  .34نبيل�أحمد�حلم4،�مرجع�سابق،�ص/ د(3)

 .229،�صاjرجع�السابق�محمد�الصالح�روان،�(4)
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"
قـد�يتخـذ�Pرهـاب�صـورة�»غتيـال،�والقتـل�لـبعض�الشخصـيات�الهامـة�ال5ـ�4لهـا�تـأث?�Nعrـى�الـرأي�العـام�:��,����? 

ض�مـن�العمليـة�Pرهابيـة،�وقـد�يكـون�»غتيـال�أو�داخل�الدولة،�وتتوقف�هذه�الشخصية�بالنسـبة�لÑرهـابي�حسـب�الغـر 

  )2(.القتل�Îحداث�حالة�من�الفزع�أو�الّرعب

3
عت�NOمن�أك�NÞصور�Pرهـاب�انتشـارا: �	���3�8� ?���1(�� 
ُ
وتسـ Gدف�اjنشـآت�ذات��هميـة��–-ـي�الوقـت�الحـاي�–ت

الخ،�...سياحية�و�سواق،�والتجمعات�السكانيةالسياسية�أو�»قتصادية،�كالسفارات�والقنصليات�واjناطق��ثرية�وال

  .والواقع�الدوي�يشهد�الكث?�Nمن�هذه�العمليات

�������
ُيعتOــ�Nإرهــاب�الــدول�مــن�أخطـــر�أشــكال�Pرهــاب،�£ّنــه�أداة�سياســة�القــوة�والعــدوان�والـــبطش�: �����3� �	���"�� 

ادة��قــوى�باســتخدام�أكÞــ�Nالتقنيــات�وµــي�سياســة�ترمــي�إــى�فــرض�إر . والســيطرة�والتــدخل�-ــي�الشــؤون�الداخليــة�للــدول 

�
ً
،�وبا8نتقام�وقتل�النـاس��بريـاء،�ولهـذا�فـإّن�الـدول�ال5ـ�4تتمتـع�باحتكـار�القـوة�وبسـوء�اسـتخدامها،�تشـكل��Gديـدا

ً
تطورا

�شـ�5،�مثـل��Gديـد�. للسلم�الدوي،�ف�4áأخطر�بكث?�Nمن��عمال�ال�45يرتكG¹ا�أفـراد�أو�جماعـات�إرهابيـة
ً
وµـي�تتخـذ�أشـكا8

الدول�الضعيفة�عسكريا�أو�اقتصاديا،�أو�استخدام�اjرتزقة�للقيام�بأعمـال�تخريبيـة،�ولهـذا�يـرى�كث?ـ�Nمـن�اjختصـ?ن�-ـي�

القــانون�الــدوي�بــأّن�إرهــاب�الدولــة،�وخاصــة�حينمــا�يكــون�بشــكل�العلËــ4،�يــدخل�-ــي�إطــار�العــدوان�أكÞــ�Nمــن�انتســابه�إــى�

  ) 3(.إطار�Pرهاب

رائم�Pرهابيـــة�ال5ــــ�4تقـــوم�GÊـــا�أو�ترعاهــــا�دولـــة�أو�أكÞـــN،�وتأخــــذ�شـــكل��فعـــال�ال5ــــ�4وإرهـــاب�الـــدول،�ُيقصـــد�بــــه�الجـــ

مخالفــة�بــذلك�اjبــادئ��ساسـية�و�حكــام�اjســتقرة�-ــي�القــانون�الــدوي،�بمــا�-ــي�) 4(.تحظرهـا�القــوان?ن�الوطنيــة�أو�الدوليــة

ى�ذلــك�. ذلــك�أحكــام�قــانون�حقــوق�Pنســان�والقــانون�الــدوي�Pنســاني أن�تصــبح�الدولــة�اjتورطــة�-ــي�عمــل�إرهــابي�وُمــؤدَّ

بشكل�مباشر�أو�غ?�Nمباشر،�مسؤولة�بموجب�القانون�الدوي�وما�ي�Nتب�عrى�ذلك�مـن�جـزاءات�وتعويضـات�عـن��ضـرار�

والخــ;ف�حــول�ضــرورة�التمي?ــ}�بــ?ن�إرهــاب��فــراد�وإرهــاب�الدولــة،�. ال5ــ�4ُتلِحقهــا�بالدولــة،�أو�بالــدول��خــرى�أو�بأفرادهــا

  )5(.منذ�الخمسينيات�-ي�إطار��مم�اjتحدة،�وإْن�كان�قد�أخذ�أحيانا�مفاهيم�أخرى �مستمرٌّ 

،�تناولــــت�الجمعيــــة�العامـــة�جانبــــا�هامـــا�مــــن�جوانــــب�1984-ـــي�هــــذا�الســـياق،�و-ــــي�الــــدورة�التاســـعة�والث;ثــــ?ن�لعـــام�

ماعيــــــة�والسياســـــية�للــــــدول�وأدانتـــــه�باعتبــــــاره�يشـــــكل�تقويضــــــا�للـــــنظم�»جت" بإرهـــــاب�الدولــــــة�"Pرهـــــاب،�وهــــــو�مـــــا�ُيعــــــرف�

N?ى)6(.الغ  :ويمكن�تقسيم�Pرهاب�الذي�تقوم�به�الدول�إ

�
 �ويتمثــل�هــذا�Pرهــاب�-ــي�»عتقــا8ت�الجماعيــة،�وممارســة�التعــذيب�واjــذابح�الجماعيــة،�: �����3� �	�"	��� �	��2/�"

ول�إى�هذا�العنف�Pرهابي�عندما�ومهاجمة�السكان�دون�تمي?}،�وتدم?�Nالبنية�التحتية�والهياكل�»قتصادية،�وتلجأ�الد

                                                                                                                                                                                     

 .230،�صنفس�اjرجع(1)

  .34نبيل�أحمد�حلم4،�مرجع�سابق،�ص/ د(2)

  .  24،�ص1997هيثم�الكي;ني،�Pرهاب�يؤسس�دولة،�نموذج�إسرائيل،�دار�الشروق،�القاهرة�/ د�(3)

[��إلياس�عباس،�محمد�جبار�جدوع�العبدي،�دور�مجلس��من�-ي�الحد�مـن�تمويـل�Pرهـاب،�مجلـة�الكوفـة،�اjجلـد�(4) ،�23،�العـدد�01م̂و

  .233،�ص2015العراق�

  .78،�ص2003ب?Nوت��كمال�حّماد،�Pرهاب�واjقاومة�-ي�ضوء�القانون�الدوي�العام،�اjؤسسة�الجامعية�للدراسات�والنشر�والتوزيع،/ د(5)

  .09انظر�ورشة�عمل�حول�مكافحة�Pرهاب�ب?ن�اjعالجة�القانونية�والثقافة�اjجتمعية،�مرجع�سابق،�ص�(6)
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تريد�تحطيم�إرادة�الشعب،�لتفرض�عليه�حكمهـا�اjباشـر�ولتخضـعه�لسياسـة�مـا،�أو�مـن�أجـل�ممارسـة�سياسـة�التوسـع�

  )1(.والسيطرة�والهيمنة

إّن�إرهاب�الدولة�الـداخrي�توجـد�لـه�نمـاذج�تاريخيـة،�أقرGÊُـا�لçذهـان�حكومـة�التمي?ـ}�العنصـري�-ـي�جنـوب�إفريقيـا،�

ه�و 
ّ
ها�اjجتمع�الدوي�ح��5سقطت�بفعل�صمود�شعب�جنوب�إفريقيا،�ووقوف�العالم�كل

َ
ال�45حارGÊا�العالم�أجمع،�ولَفظ

عامــا،�كمــا��30معــه،�وقيــام�هــذه�الحكومــة�بإرهــاب�جميــع�اjــواطن?ن�الســود�ومحــارب Gم،�وســجن�زعمــاGéم�jــدد�تصــل�إــى�

  "Nelson Mandela. ")2("ندي;نيلسون�ما"م�وزعيم�الحرية�-ي�العالم�السّيدحدث�لزعيمه

�،4Ëي�حاليـــا�مـــا�تقــــوم�بـــه�إســــرائيل�ضـــد�الشـــعب�الفلســــطيrرهـــاب�الــــداخÑأعربـــت�الجمعيــــة�ومـــن�أبـــرز�الصــــور�ل�
ْ
إذ

العامــــــة�لçمــــــم�اjتحــــــدة�عــــــن�بــــــالغ�قلقهــــــا�إزاء�جميــــــع�أعمــــــال�العنــــــف�والتخويــــــف�و»ســــــتفزاز�ال5ــــــ�4يرتكG¹ــــــا�اjســــــتوطنون�

ي?ن،�بمـــــن�فـــــ¼Gم��طفـــــال،�وضـــــّد�اjمتلكـــــات�الفلســـــطينية،�بمـــــا�-ـــــي�ذلـــــك�اjنـــــازل�Pســـــرائيليون�ضـــــد�اjـــــدني?ن�الفلســـــطين

واjســــاجد�والكنــــائس�و�را�ــــ[�4الزراعيــــة،�وتــــدين�أعمــــال�Pرهــــاب�ال5ــــ�4يقــــوم�GÊــــا�الكث?ــــ�Nمــــن�اjســــتوطن?ن�Pســــرائيلي?ن�

  )3(.اjتطرف?ن،�وتدعو�إى�اjساءلة�عن��عمال�غ?�Nاjشروعة�ال�45ترتكب�-ي�هذا�الصدد

�
 �يكـــون�إرهــاب�الدولـــة�خارجيــا،�عنـــدما�يتعـــّدى�أثــر�عمليا�Gـــا�Pرهابيــة�حـــدود�إقليمهـــا،�: ������3� �	�"	���� �	1�����/

ـه�ضــد�اjــدني?ن�أو�نظــام�دولــة�أخــرى،�مثــل��عمــال�Pرهابيــة�ال5ــ�4قامــت�GÊــا�إســرائيل�ضــد�اjــدني?ن�-ــي�لبنــان�خــ;ل� وُيوجَّ

  )4(.2006عام�

  : شكال�مGHاويتخذ�إرهاب�الدولة�الخارâي�عدة�أ

  .تقديم�الدعم�إى��نظمة�»ستعمارية�والعنصرية�والفاشية�– 1

  .تقديم�الدعم�إى�جماعات�مسلحة،�تقوم�بثورة�مضادة�ضد�حكومات�وطنية�– 2

  .الوقوف�ضد�حركات�التحرير�الوط�4Ëال�45تناضل�من�أجل�حق�تقرير�اjص?�NلشعوGÊا�– 3

  )5(.إرادة�شعG¹ا�فرض�سياسة�معينة�عrى�حكومة�وطنية�ضد�– 4

 )��	� ���	�
 ��3�8� Q6��/  
�يسـاعدنا�عrـى�توضـيح�ماهيتـه،�وتمي?ـ}ه�عـن�اjفـاهيم�

ْ
إّن�تحديد�خصائص�Pرهاب�ينطـوي�عrـى�إيجابيـة�كب?ـNة،�إذ

  : اjتقاربة�معه،�وتتمثل�أهم�هذه�الخصائص�-ي�ما�يأتي

���
?�NوPعـداد�اjسـبق?ن�بكـل�مـا�ي�Nتـب�عrـى�إّنـه�فعـل�منضـبط،�يعتمـد�عrـى�أسـلوب�التحضـ: ��3�8� 7-��% �%& 

  .ذلك�من�دراسة�دقيقة�£دوات�الفعل�ووسائل�تنفيذه،�ومراقبة�مكان�وجود�الضحية

                                                           

  .91عباس�شافعة،�مرجع�سابق،�ص�(1)

  ).ن.س.ب.د(إسماعيل�عبد�الفتاح�عبد�الكا-ي،�Pرهاب�ومحاربته�-ي�العالم�اjعاصر،�/ د�(2)

،�اjتعلق�بتسوية�قضية�فلسط?ن�بالوسائل�2016-11-30،�اjؤرخ�-ي�A/RES/71/23: امة�لçمم�اjتحدة�رقمقرار�الجمعية�الع�انظر �(3)

  .03السلمية،�مرجع�سابق،�ص

[��إلياس�عباس،�محمد�جبار�جدوع�العبدي،�مرجع�سابق،�ص�(4)   .233م̂و

  .24هيثم�الكي;ني،�مرجع�سابق،�ص/ د�(5)
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������
 �����2�	� ����يحـاط�Pرهــاب�بالسـرية�للحيلولـة�دون�معرفـة��شــخاص�: &��"���3�8� "���%�&� 7� � 0�2&	�1%(

ّن�قــوة�Pرهــاب،�تكمــن�-ــي�عــدم�معرفــة�الضــحية�م5ــ��يطولهــا�اjنفــذين�لــه�مــن�أجــل�إضــفاء�الحصــانة�عrــى�اjنفــذين،�وأ

 .العمل�Pرهابي،�ف�4áتنتظر�مص?Nها
��	��
 إّن�اسـتخدام�العنـف،�ُيعـد�عنصـرا�أساسـيا،�ومرافقـا�للعمـل�Pرهـابي،�بـل�هـو�أكÞـ�Nالعناصـر�: �7�"/��4 �	���

واح�أو�اjمتلكـات،�والعنـف�-ـي�العمـل�Pرهـابي�اjكونة�لÑرهاب�خطورة�نظرا�لحجم��ضـرار�ال5ـ�4يمكـن�أن�يحـد.Gا�-ـي��ر 

ف�-ي�ممارسة�ضغط�معنوي�من�أجل�تحقيق�هدف�سيا^[�4محدد
َّ
  )1(.ليس�غاية،�بل�وسيلة�توظ

  ا�طلـب�الثــاني

  ع�قة��رهاب�بالجريمة�ا�نظمة
لنســـبة��8ريــب�أن�آفـــة�Pرهــاب�بغـــض�النظــر�عـــن�أســباGÊا�ودوافعهـــا�وأشــكالها�وصـــورها،�أضــحت�تشـــكل�هاجســا�با

�اللـبس�مـع�ظـواهر�متشـاGÊة�لهـا،�مـن� للمجتمع�الدوي،�علما�أّن�هذه�الظاهرة�العابرة�للحدود�و�وطان،�تتداخل�إى�حـّدِ

حيــث�النتيجــة�و�ســلوب�والجريمــة،�لكGHــا�تتم?ــ}�عــن�بــاúي�الجــرائم�لكو�Gــا�تقــوم�أساســا�عrــى�اســتخدام�العنــف�وال Gديــد�

فمفهـــوم�Pرهـــاب،�) 2(.والـــدفاع�الشـــر�ي�اjكفـــول�بموجـــب�القـــانون�الـــدوي�باســـتخدامه،�عrـــى�عكـــس�اjقاومـــة�اjشـــروعة،

يخـــتلط�بصـــور�أخـــرى�مـــع�أعمـــال�العنـــف�ال5ـــ�4تتفـــق�معـــه�-ـــي�بعـــض�الخصـــائص�بـــالرغم�مـــن�أ�Gـــا�تختلـــف�معـــه�اخت;فـــا�

  )3(.والجريمة�اjنظمة�جوهريا،�ومن�تلك�الصور��خرى�حرب�العصابات

بوضوح،�أّن�هناك�قدرا�كب?Nا�من�التشابك�والتداخل�بينه�وب?ن�اjفاهيم��فمن�خ;ل�دراسة��ظاهرة�Pرهاب�يتب?ن

ذات�الصــــلة�بــــه،�وخاصــــة�الجريمــــة�اjنظمــــة�ال5ــــ�4تتقــــاطع�كث?ــــNا�مــــع�جــــرائم�Pرهــــاب�الــــدوي،�وعليــــه�نتســــاءل�مــــا�حــــدود�

ـى�مفهـوم�الجريمـة�سـأتطرق�-ـي�الفـرع��ول�إ)  4(الفصل�ب?ن�Pرهاب�وهذه�الجريمة،�وهل�هناك�قواسم�مشـ�Nكة�بيGHمـا؟

  .اjنظمة،�وسأعّرِج�-ي�الفرع�الثاني�عrى�مسألة�التمي?}�ب?ن�Pرهاب�والجريمة�اjنظمة

���� ���	�
 �%-�%	� �%��1	� 7���%  
�8يوجــد�ح5ـ��¤ن�تعريـف�جـامع�متفــق�عليــه�لهـذه�الجريمــة،�هنـاك�تـداخل�كب?ـ�Nبــ?ن�Pرهـاب�والجريمـة�اjنظمـة،�و 

وبيــان�) أو8(وعليــه�ســأبّ?ن�-ــي�هــذا�الفــرع�تعريــف�الجريمــة�اjنظمــة�. أشــكال�الجريمــة�اjنظمــةوذلــك�بســبب�تعــدد�أنــواع�و 

  ). ثالثا(،�ثم�أبّ?ن�أهم�صور�الجريمة�اjنظمة�)ثانيا(أهم�خصائص�الجريمت?ن

                                                           

  .29،�ص2013لدوي،�دار�سردم�للطباعة�والنشر،�العراق�يوسف�محمد�صادق،�Pرهاب�والصراع�ا�(1)

  

فــوزازي�حســ?ن،�Pرهــاب�الــدوي�وحــق�»ســتخدام�اjشــروع�للقــوة،�تقييــد�قــانوني�وتعســف�-ــي�اســتعمال�الحــق،�مجلــة�صــوت�القــانون،��(2)

  .235،�ص2017الجزائر�08كلية�الحقوق�والعلوم�السياسية،�جامعة�خميس�مليانة،�العدد�

  .44،�ص2015لحيدري،�سوسيولوجيا�العنف�وPرهاب،�jاذا�يفجر�Pرهابي�نفسه�وهو�منتٍش�فرحا،�دار�الساúي،�ب?Nوت�إبراهيم�ا�(3)

  .40سابق،�صرجع�ميوسف�محمد�صادق،��(4)
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��� 
 �%-�%	� �%��1	� ز�عrى��نشطة�: ���� ِ
ّ
�يرك �البعض�مGHا تعريفات�الجريمة�اjنظمة�متعددة�ومتضاربة،

 Pجرامية�محط�اهتمامه،�-ي�ح?ن�Pجرامية�وأبعادها�الدولية،�والبعض�¤خر�يجعل�البنية�الداخلية�وتنظيم�الجماعة�

  ) 1(.يتجه�اهتمام�آخر�إى�الص?Nورة�»جتماعية�أو�الخلفية�الثقافيةالكامنة�وراء�الظاهرة

�
 �%-�%	� �%��12	 ��:�	�� �����:	� نماط�الحديثة�لÑجرام�بجانب�الجـرائم�الجريمة�اjنظمة�من�� : �	����

التقليدية�ال�45تنص�عل¼Gا�التشريعات�الجنائية�-ـي�مختلـف�الـدول،�فقـد�ظهـرت�كنتيجـة�للمتغ?ـNات�الكب?ـNة�ال5ـ�4أفرز�Gـا�

  )2(.الظروف�واjعطيات�السياسية�و»قتصادية�و»جتماعية�العاjية
1
��%-�%	� ��%��12	 �����:	� وضـع�تعريـف�قـانوني�للجريمـة�اjنظمـة،�ويرجـع�ذلـك�إـى�هنـاك�صـعوبة�-ـي�:�	����

عدة�صعوبات،�أهّمها�»خت;ف�Pيديولوâي�الذي�يستند�إليه�هذا�التعريف،�فالبعض�يرى�أن�الجريمة�اjنظمة�تتعلق�

  ".اjافيا"بأنشطة�للتنظيمات�Pجرامية�الشه?Nة�وµي�جماعات�

عـات�Pرهابيـة،�ويـذهب�فريـق�ثالـث�إـى�أ�Gـا�تتكـون�مـن��فعـال�بينما�يذهب�رأي�آخر�إى�أ�Gا�تتعلق�بأنشطة�الجما

وة،�وتقـــــوم�بتنظـــــيم�»تجـــــار�-ـــــي�اjخـــــدرات�والGHـــــب�اjـــــنظم�
ْ
بـــــة�تمتلـــــك�َســـــط Pجراميـــــة�اjرتكبـــــة�مـــــن�طـــــرف�جماعـــــات�ُمخّرِ

  )3(.للممتلكات�العامة�والخاصة�وتنشر�الخوف�والرعب�داخل�اjجتمع

2
 �%-�%	� �%��12	 ��:�	� لقــــد�عـــــّرف�بعـــــض�الفقهــــاء�الجريمـــــة�اjنظمـــــة�مــــن�خـــــ;ل�بيـــــان�خصائصـــــها�:�	����

�ساســية،�وµــي�اللجــوء�إــى�العنــف�و»ح�ــNاف�8رتكــاب�الجــرائم�واســتخدام�التكنولوجيــا�الحديثــة،�واســتخدام�الرشــوة،�

  )4(.وتجاوز�الجريمة�للحدود�الوطنية،�والهدف�الرئي½[�4للجماعة�Pجرامية�هو�تحقيق�الربح�اjادي

�
 ����%-�%	� ���%��12	 ("����%	� 7��%�� ����� :�Nجماعــة�محــددة�البنيــة،�" جماعــة�إجراميــة�منظمـة"يقصــد�بتعب?ـ

�بفعــل�مــدبر�GÊــدف�ارتكــاب�واحــدة�أو�أكÞــ�Nمــن�
ً
مؤلفــة�مــن�ث;ثــة�أشــخاص�أو�أكÞــN،�موجــودة�لف�ــNة�مــن�الــزمن�وتقــوم�معــا

لحصول،�بشكل�مباشـر�أو�غ?ـ�Nمباشـر،�عrـى�منفعـة�الجرائم�الخط?Nة�أو�الجرائم�اjقررة�وفقا�لهذه�»تفاقية،�من�أجل�ا

  )5(.مالية�أو�منفعة�مادية�أخرى 

����� 
 �%-�%	� �%��1	� Q6��تمتاز�الجريمة�اjنظمة�بعدد�من�الخصائص�ال�45تم?}ها�عن�أنماط�الجرائم�: /

ة�و�منية،�والتخطيط��خرى،�باعتبار�حجمها�وسلسلة��وامر�والتعليمات�ال�45تماثل�ترتيب�وتدرج�اjنظمات�العسكري

                                                           

(1)�jرهابية�اPكافحة�الجرائم�jنظمة،�الدورة�التدريبية�jعلوماتي�والجرائم�اjرهاب�اPعلوماتية�خ;ل�أحمد�آيت�الطالب،�الع;قة�ب?ن�

  ).ص.ر.د(،�2018- 05-21: ،�تاريخ�»ط;ع�https://bit.ly/36rbfcQ:  من�اjوقع�Pلك�Nوني. باjغرب�2006أفريل��13-09الف�Nة�من�

  . 12،�ص2009اسات�»س�Nاتيجية،�السليمانية،�العراق�اديبة�محمد�صالح،�الجريمة�اjنظمة،�دراسة�قانونية�مقارنة،�منشورات�مركز�كردستان�للدر (2)

  

  . 20،�ص2017عبد�هللا�نوار�شعت،�التعاون�الدوي�-ي�مكافحة�الجريمة�اjنظمة�وPرهاب�الدوي،�مكتبة�الوفاء�القانونية،��سكندرية��(3)

  .42،�ص2008توزيع،�عمان،��ردن�جهاد�محمد�الNOيزات،�الجريمة�اjنظمة،�دراسة�تحليلية،�دار�الثقافة�للنشر�وال�(4)

مــــــــن�اتفاقيــــــــة��مــــــــم�اjتحــــــــدة�jكافحــــــــة�الجريمــــــــة�اjنظمــــــــة�عOــــــــ�Nالوطنيــــــــة،�قــــــــرار�الجمعيــــــــة�العامــــــــة�لçمــــــــم�اjتحــــــــدة�) أ(الفقــــــــرة��نظــــــــر اا�(5)

  .2000 -11-15: ،�بتاريخA/RES/55/25:رقم
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�من� �بدرجة �وتمتعها �القمة �-ي �مركزية �قيادة �وجود �إى �باÎضافة �باستعمالها، �أو�ال Gديد �القوة �إى �واللجوء اjعقد،

  )1(.الحماية�تجاه�إجراءات�القبض�واjداهمة�-ي�مستويات�قيادا�Gا�العليا

ائم�ال�45تش�Nك�ف¼Gا�مع�جرائم�Pرهاب�وسنتطرق�إى�أهم�خصائص�الجريمة�اjنظمة�ال�45تتقاطع�مع�بعض�الجر 

ح5ــ��نســتطيع�تبيــان�الع;قــة�بيGHــا�وبــ?ن�هــذه��خ?ــNة،�وال5ــ�4يتمحــور�حولهــا�هــذا�البحــث،�وأهــم�هــذه�الخصــائص�تتمثــل�

  :فيما�يrي

�
�تمارس�أنشط Gا�:�	��-�7 ��	�/���  �Pجرامية �فاjجموعة �اjنظمة، �الجريمة �لقيام
ً
�8زما �عنصرا �التنظيم ُيعد

كما�أن�. منظم�عrى�قدر�Pمكان،�ويتم�توزيع��دوار�عrى�حسب�النشاط�Pجرامي�ال�45ُتْقِدُم�الجماعة�علىارتكابهبشكل

أعمالها�ليست�عشوائية،�إنما�تكون�مدروسة�بشكل�دقيق�مع�توزيع��دوار�ب?ن�أعضاGéا،�وسع¼Gا�للتفاوض�والتحالف�

�ومن�أهم�مع�مراكز�القوى�واjنظمات�Pجرامية�بغية�تقوية�ن �بكل�حرية، �وتحركها �وتقليل�اjخاطر، �ومكاسG¹ا فوذها

 )2(.الكولومبية" الكارتل"�مثلة�عrى�ذلك�التحالف�Pس�Nاتيجيب?ن�منظمات�

�
ُيعّد�التكامل�أهم�م?}ة�-ي�الجريمـة�اjنظمـة،�وهـذا�لوجـود�صـلة�متينـة�بـ?ن�مختلـف�مكونا�Gـا،�بحيـث�كـل�: �	�@�%� 

اjخدرات�يتعاملون�وفق�سلسلة�منظمة�مـن�اjـادة�الخـام�إـى�Pنتـاج�إـى�العبـور�إـى�التوزيـع�حلقة�تكمل��خرى؛�فتجار�

إى�»س G;ك،�وهذا�ما�تعتمد�عليه�اjصالح��منية�-ي�كسر�حلقـة�مـن�هـذه�الحلقـات،�وبـذلك�يسـقط�الهـرم�الـذي�ُتبËـ��

  )3(.عليه�العصابة�Pجرامية

'
 �jعلومـــات،�لـــم�تعـــد�هنـــاك�حـــدود�ملموســـة�تقـــف�أمـــام�دور�اjعلومــــات�بعـــد�ظهـــور�شـــبكات�ا: �	�����(  &(���� �	������

وتأث?Nهــــا�عOــــ�Nالــــدول�اjختلفــــة،�فاjقــــدرة�ال5ــــ�4تتمتــــع�GÊــــا�الحواســــيب�وشــــبكا�Gا�-ــــي�نقــــل�كميــــات�كب?ــــNة�مــــن�اjعلومــــات،�ســــّهل�-ــــي�

ــُب�-ــي�دولــة�والنتيجــة�ا�j) 4(.تفعيــل�الجريمــة�وإعطاGéــا�طابعــا�دوليــا
َ
Nتبــة�عGHــا�قــد�يمتــد�تأث?Nهــا�إــى�دول�كمــا�أن�الجريمــة�قــد�ُترتك

  )5(.أخرى،�وهذا�بسبب�استعمال��نظمة�التقنية�الحديثة،�وذلك�راجع�إى�أّن�أفراد�اjنظمة��8يع�Nفون�بالحدود�الجغرافية

"
 مــن�بــ?ن�إســ�Nاتيجية�العمــل�Pجرامــي�اjــنظم�اســتخدام�العنــف،�وغالبــا�مــا�يصــل�إــى�القتــل��إّن : ���%����4 �	����

ف�ـــــ[�4إـــــى�التعـــــذيب�واjـــــوت،�وهـــــذا�مـــــن�ضـــــمن�أهـــــداف�العصـــــابة�عـــــادة�بغـــــرض�إرهـــــاب�والخطـــــف�
ُ
jوالضـــــرب�والجـــــرح�ا

  )6(.ومحاولة�إخضاع�من�يرفض�»نصياع�لها

                                                           

مواجه Gا�-ـي�الـوطن�العربـي،�أكاديميـة�نـايف�العربيـة�للعلـوم�محمد�سليمان�الوهيد،�ماهية�الجريمة�اjنظمة،�الجريمة�اjنظمة�وأساليب�(1)

  . 13،�ص�2003منية�الرياض

ماريــة�عمــراوي،�ردع�الجــرائم�الدوليــة�بــ?ن�القضــاء�الــدوي�والقضــاء�الــوط4Ë،�أطروحــة�دكتــوراه،�جامعــة�بســكرة،�كليــة�الحقــوق�والعلــوم��(2)

  .72،�ص2016-2015السياسية�الجزائر

،�02ومالجريمـــة�اjنظمـــة�دوليـــا�ووطنيـــا،�مجلـــة�البحـــوث�-ـــي�الحقـــوق�والعلـــوم�السياســـية،�جامعـــة�تيـــارت،�اjجلـــدبـــن�عمـــارة�محمـــد،�مفه�(3)

  .06،�ص2016الجزائر��04العدد�

  .72،73،�ص2001فائزة�يونس�الباشا،�الجريمة�اjنظمة�-ي�ظل�»تفاقيات�الدولية�والقوان?ن�الوطنية،�دار�الGHضة�العربية،�القاهرة��(4)

(5)� ;Gعلوماتية،�دار�الثقافة�للنشر�والتوزيع،�عمان���j4،�الجرائم�اËومj50،51،�ص2008عبد�القادر�ا.  

  .07سابق،�صبن�عمارة�محمد،�مرجع��(6)
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����	��
 ���%-�%	� ���%��1	� �����للجريمــة�اjنظمــة�صــور�عديــدة��8يمكــن�حصــرها،�لــذا�فإننــا�ســنذكر�أخطــر�هــذه�:

 Nخــدرات،��الجـرائم،�وال5ـ�4تتصـل�بطريقــة�مباشـرة�أو�غ?ـjرهـاب،�وأهــم�هـذه�الجـرائم�تتمثــل�-ـي�جـرائم�اPمباشــرة�بجـرائم�

  .»تجار�با£سلحة،�ال Gريب�وتبييض��موال

�
ر�بمليـارات�الــدو8رات،�:����1��� ��%��1 (�	%/��"��?  �ُتقـدَّ
ً
�أمـوً»�طائلــة عـّد�تجــارة�اjخـدرات�مـن��نشــطة�ال5ـ�4ُتـِدرُّ

ُ
ت

بات�الدولية�تمويل�عمليات�التصنيع�والنقل�وال Gريب�والتوزيع�والقتل�وال�Nويع،�فبدون�هذه��موال��8تستطيع�العصا

عّد�العمليات��ساسية�لهذه�التجارة�غ?�Nاjشروعة
ُ
  )1(.وال�45ت

�
أصـــبحت�تجـــارة��ســـلحة�رائجـــة�بســـبب�ال|}اعـــات�-ـــي�العـــالم،�ســـواًء�بـــ?ن�دولـــة�:���� �����, �����1	2���4��) ������*%�� 

�خيالية�من�صفقات��سلحة�اjصدرة�واjستوردةوأخرى�أو�داخل�الدولة�نف
ً
  )2(.سها،�وقد�أصبحت�مافيا�الس;ح�تج�4Ëأرباحا

'
 $��1��%	� ����ُيعتG��NOريب�اjهاجرين�أحـد�اjظـاهر�اjم?ـ}ة�للتطـور�الخط?ـ�Nالـذي�آلـت�إليـه�الجريمـة�اjنظمـة�: �

عـــّد�أحـــد�أهـــم�اjجـــا
ُ
8ت�ال5ـــ�4تعمـــل�ف¼Gـــا�الجماعـــات�Pجراميـــة�الدوليـــة،�عOـــ�Nالوطنيـــة،�ومنـــه�فـــإّن�الهجـــرة�غ?ـــ�Nالشـــرعية�ت

 )3(.وذلك�من�خ;ل�عمليات��Gريب�اjهاجرين�غ?�Nالشرعي?ن

"
 �����%�� E���)� :ــي��نشــطة�"-ــي�تعريفـه�لجريمـة�تبيــيض��مـوال�بأ�Gـا�) James beasley(ذهــب��سـتاذ�جـيمس�ب?}

ويــــرى�اتجــــاه�آخــــر�بــــأّن�جريمــــة�تبيــــيض�". تجــــة�عــــن�Pجــــرام�اjــــنظمغ?ــــ�Nاjشــــروعة�والهادفــــة�إــــى�إخفــــاء�أو�تمويــــه��مــــوال�النا

 )4(.�موال�تقتصر�عrى��موال�غ?�Nاjشروعة�الناتجة�عن�تجارة�اjخدرات،�أو�جرائم�تمويل�Pرهاب�دون�الجرائم��خرى 

نكـار�اjصــدر�إّن�تبيـيض��مـوال،�هــو�عمليـة�تحويــل��مـوال�اjتحصــل�عل¼Gـا�مــن�أنشـطة�إجراميــة�GÊـدف�إخفــاء�أو�إ

ولقد�تزايدت�عملية�تبييض��موال�بصورة�كب?ـNة�بسـبب�اتسـاع�نشـاط�الجريمـة�) 5(غ?�Nالشر�ي�واjحظور�لهذه��موال،

  )6(.اjنظمة�والذي�صاحبه�-ي�الوقت�ذاته�استخدام�أساليب�أك�NÞكفاءة�-ي�عمليات�Pخفاء

����	� ���	�
 �%-�%	� �%��1	�� ��3�8� $�) =��%�	� 

�-ـي�العوjـة�»قتصـادية،��من�ب?ن
ً
�َخصـبا

ً
عـا
َ
التحديات��منية�ال5ـ�4تواجـه�اjجتمـع�الـدوي،�Pجـرام�اjـنظم�الـذي�وجـد�َمْرت

  )1(.وارتبط�بصلة�وثيقة�مع�عصابات�اjافيا�اjتنوعة��صول�واjصادر،�واjنتمية�إى�دول�ومجموعات�إرهابية

                                                           

قمـــراوي�عـــز�الـــدين،�الجريمـــة�اjنظمـــة،�ال Gريـــب�واjخـــدرات�وتبيـــيض��مـــوال�-ـــي�التشـــريع�الجزائـــري،�دار�الهـــدى�للطباعـــة�/ نبيـــل�صـــقر،��(1)

  .86،�ص2008توزيع،�الجزائروالنشر�وال

  .96ص،2014،�الجزائر01مليانة،�العدد�يعقر�الطاهر،�التعاون�الدوي�-ي�مكافحة�Pجرام�اjنظم،�مجلة�صوت�القانون،�جامعة�خميس�(2)

اســـة�والقــــانون،�قـــارة�وليـــد،�Pجـــرام�اjـــنظم�الـــدوي،�تمي?ـــ}�الجريمـــة�اjنظمـــة�العــــابرة�للحـــدود�عـــن�الجريمـــة�الدوليـــة،�مجلـــة�دفـــاتر�السي�(3)

  .288،�ص2013،�الجزائر09جامعة�ورقلة،�العدد

باخويــــة�إدريــــس،�جريمــــة�غســــل��مــــوال�ومكافح Gــــا�-ــــي�القــــانون�الجزائــــري،�دراســــة�مقارنــــة،�أطروحــــة�دكتــــوراه،�جامعــــة�تلمســــان،�كليــــة��(4)

  .14،15،�ص2012-2011الحقوق�والعلوم�السياسية�

  

  

  .193،�ص2012خدرات�آفة��Gدد�اjجتمع�الدوي،�دار�الحامد�للنشر�والتوزيع،�عمان،��ردن�يوسف�عبد�الحميد�اjراشدة،�جريمة�اj/ د(5)

  . 124نبيل�صقر،�قمراوي�عز�الدين،�مرجع�سابق،�ص�(6)
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رحـت�إشــكالية�الع;قــة�بــ?ن�Pرهـ
ُ
اب�والجريمــة�اjنظمــة،�ولقــد�تزايـدت�الدراســات�ال5ــ�4تفحــص�-ـي�هــذا�الســياق،�ط

-ـــي�طبيعـــة�الـــروابط�اjوجـــودة�بـــ?ن�الجريمـــة�اjنظمـــة�وPرهـــاب�-ـــي�العقـــود�الث;ثـــة��خ?ـــNة،�خصوصـــا�بعـــد�ظهـــور�مفهـــوم�

ت�إرهــــاب�اjخــــدرات�-ــــي�ثمانينــــات�القــــرن�اjا�ــــ[4،�لÑشــــارة�إــــى�بعــــض�اjجموعــــات�Pجراميــــة�ال5ــــ�4تمــــ Gن��Gريــــب�اjخــــدرا

  )2(.واستعمال�العنف�وال Gديد�به�ضد�اjدني?ن�واjؤسسات�الحكومية�لتحقيق�بعض��هداف�السياسية

تطرق�إــــى�أوللوقـــوف�عrــــى�أهــــم�النقــــاط�أو�الخصــــائص�ال5ــــ�4تتقــــاطع�ف¼Gـــا�كــــل�مــــن�الجريمــــة�اjنظمــــة�وPرهــــاب،�ســــ

بـّ?ن�موقـف�اjجتمـع�الـدوي�أ،�ثم�)أو8(ع;قة�Pرهاب�ببعض�صور�الجريمة�اjنظمة�ال�45تش�Nك�ف¼Gا�كل�من�الجريمت?ن

  ).ثانيا(من�الع;قة�ب?ن�Pرهاب�والجريمة�اjنظمة�

���
 �%-�%	� �%��1	� ��� E�)) ��3�8� �5�& :ك�Nـى�السـاحة�الدوليـة،�يشـ�rهناك�جرائم�عديـدة�ترتكـب�ع

  .ف¼Gا�Pرهاب�مع�Pجرام�اjنظم

�
مــــن�خــــ;ل�تعرضـــنا�£هــــم�صــــور�الجريمــــة�اjنظمــــة�: %�-%������	� 76������1	�����3�8� $�����) �@������*%� ��	�����%��1 �	 

وإّن�أهـــم�الجـــرائم�ال5ـــ�4ينـــدرج�نشـــاطها�. وخصائصـــها،�يتبـــ?ن�لنـــا�أّن�Pرهـــاب�لـــه�ع;قـــة�وطيـــدة�بـــالجرائم�العـــابرة�للحـــدود

Pجرامـــي�تحـــت�لـــواء�الجريمـــة�اjنظمـــة�وترتكـــب�مـــن�طـــرف�العصـــابات�هي Gريـــب��ســـلحة،�خطـــف�الطـــائرات،�القرصـــنة�

 )3(.ة،�تبيض��موالالبحري

الع;قـــــة�بـــــ?ن�Pرهـــــاب�وجماعـــــات�"و-ـــــي�هـــــذا�الســـــياق،�أكـــــد�التقريـــــر�الصـــــادر�عـــــن�برjـــــان�»تحـــــاد��وروبـــــي�بعنـــــوان

،�بأّن�ممارسة�منظمات�Pرهاب�£نواع�الجريمة�مـن��Gريـب�اjخـدرات،�والسـ;ح،��8تـزال�تمثـل�اjصـدر�"الجريمة�اjنظمة

  )4(.لتمويلها�4الرئي½[

01
  �5�&?��"/%	� ����الجماعات�اjتطرفة�تلجأ�إى�بعض�أنواع�الجرائم�اjنظمة�قصد�تمويل�: ��3�8� (�

�النوع�من� �كا8تجار�-ي�اjخدرات�بكل�أشكالها�وأنواعها،�فالشبكات�Pرهابية�تتخذ�من�هذا �ومواردها وتطوير�أسلح Gا

تمويل�بعض�اjشاريع�Pرهابية�الهادفة�إى��»تجار�غ?�Nاjشروع�وسيلة�فعالة�قصد�الحصول�عrى�أموال�تستغل�-ي

ونش?�N-ي�هذا�السياق�إى�أّن�الجمعية�العامة�لçمم�اjتحدة�قد�أعربت�عن�قلقها�إزاء�تزايد�وخطورة�) 5(.قتل�اjدني?ن

  )6(.الع;قات�ب?ن�الجماعات�Pرهابية�وتجار�اjخدرات�وعصابا�Gم�شبه�العسكرية

02
 ����إّن�الع;قة�ب?ن�العصابات�Pجرامية�وPرهابي?ن،�تعم;ن�-ي�شراكة�:���3�8� �5�&��24� �%��1) �

�م;ئمة�للدعم�اللوجستيكي�
ً
�أّن�غياب�القانون�الرادع�-ي�بعض�دول�أوروبا،�وخاصة�-ي�إيطاليا،�يوفر�ظروفا

ْ
ُمريحة،�إذ

                                                                                                                                                                                     

لـس��مـة�عمر�بعزوز،�فكرة��من�الوط�4Ëالشامل�-ي�مواجهة�قلة�اjناعة�واjخاطر�وال Gديدات�-ي�إطار�العوjة،�مجلة�الفكر�الjNOـاني�jج�(1)

  .188،�ص2004،�الجزائر06الجزائري،�العدد�

شــاكر�ظريــف،�إشــكالية�الع;قــة�بــ?ن�ظــاهرة�Pرهــاب�العــابر�للحــدود�والجريمــة�اjنظمــة،�قــراءة�مقارنــة�-ــي�الوســائل�و�هــداف،�مجلــة�/ د�(2)

 .685،�ص2017،�الجزائر11،�العدد1لدراسات��كاديمية،�جامعة�باتنةالباحث�ل

  .2018-05-26: ،�تاريخ�Pط;عhttps://bit.ly/36n5CfC:قته�باÎجرام�اjنظم،�من�اjوقع�Pلك�NونيPرهاب�وع;)3(

  ، t.ly/2XqD8xchttps://bi:مقال�منشور�-ي�اjوقع�Pلك�Nوني�الف�Pرهاب�والجريمة�اjنظمة،عاطف�الغمري،�تح)4(

  .2018-05-26: تاريخ�Pط;ع�

  ).ص.ر.د( سابق،مرجع��Pرهاب�وع;قته�باÎجرام�اjنظم،�(5)
،�اjتعلق�بالتداب?�Nالرامية�إى�1991-12-09: اjؤرخ�-ي،�A/RES/51/46: من�قرار�الجمعية�العامة�لçمم�اjتحدة�رقم�09انظر�الفقرة��(6)

  .382القضاء�عrى�Pرهاب�الدوي،�ص



 ذرائع�استخدام�القوّ 
ّ
 تــوري�يخلــف. د                                                     ةوليّ ي�الع�قات�الّد ��حةة�ا�سل

  

           برلين – المانيا/  وا�قتصادية والسياسية ا�ستراتيجية للدراسات العربي مقراطيالدي المركز داراتإص

 Page 209 

  

 

jرهاب�تنقل�اÑزورة،�وهناك�مجموعات�متخصصة�تسهل�لjطلوب?ن�-ي�أوروبا�ِبُحّرية،�كما�وتبادل��سلحة�والوثائق�ا

�-ي�العواصم��وروبية�قبل�دول�الشرق��وسط،�" اjافيا"أّن��سلحة�ال�45يتم��GريG¹ا�عن�طريق� تنت�4áباستخدامها

 P1(.نفجارات�-ي�عدد�من�دول�أورباوقد�أثبتت��يام�ذلك�من�خ;ل�(  

صابات�الجريمة�اjنظمة،�وتعاون�كل�مGHما�مع��خرى،�فتمويل�اjنظمات�Pرهابية،�يأت¼Gا�من�الع;قة�الخاصة�بع

�ومدفعية،� �وصواريخ، �ومدّرعات، �دّبابات، �من �اjتقدمة، ��سلحة �عrى �الحصول �من �Pرهابية �اjنظمات �مكن مما

  )2(.وبالتاي�أتاحت�هذه�الع;قة�فرصة�كب?Nة�لوجود�سوق�سوداء�دولية�لل Gريب�والتجارة�-ي�الس;ح

مـــة�اjنظمـــة�بمـــا�تمتلكـــه�مـــن�مـــوارد�ماليـــة�وخOـــNة�-ـــي�مجـــال�Pجـــرام،�لـــم�تتـــوان�عـــن�تقـــديم�يـــد�إّن�جماعـــات�الجري

العون�للجماعات�Pرهابية�ال�45تستع?ن�بوسائل�وأساليب�الجريمة�اjنظمة�-ي��Gريب��سلحة�و»تجار�GÊا،�وباjخدرات�

  )3(.وغسيل��موال�GÊدف�توف?�Nموارد�التمويل�لعمليا�Gا�Pرهابية

03
���%�� E��)� �%��1) ��3�8� �5�&:ى�rع� �صبغة�اjشروعية �إضفاء �محاولة �تبييض��موال�µي عملية

أعمال�غ?�Nمشروعة،�وقد�ساهم�تحرير�التجارة�الخارجية�والداخلية�-ي�تخفيف�القيود�اjالية�وتزايد�حركة�النشاط�

�الصل د
ّ
�وط �مّما �انتعاشها، �-ي �عاjيا �اjاي �و»نفتاح �أّن�»قتصادي، �كما �اjنظمة، �ب?ن�Pرهاب�والجريمة �الوثيقة ة

  )4(.جريمة�تبييض��موال�قد�تسهل�اق�Nاف�جرائم�أخرى�من�بيGHا�تجارة�اjخدرات�و�سلحة

04
	� ��, (�1�من�ب?ن��نماط�الجديدة�لÑجرام�ال5ـ�4أصـبحت�تتخصـص�: %*��&�&��3�8� �5� �%��1) �	

كمـا�. ما�ي�jـواط�4Ëإحـدى�الـدول�إـى�حـدود�دول�أخـرى�مقابـل�تحصـيل�مبـالغ�باهظـةف¼Gا�عصابات�Pجرام،�ال�Nحيل�الج

أّن�الجماعــــات�Pرهابيــــة�قــــد�تلجــــأ�إــــى�الهجــــرة�الســــرية�مــــن�أجــــل�تجنيــــد�عناصــــرها�وتــــدريG¹ا�عrــــى�اســــتعمال�واســــتخدام�

 )5(.�سلحة�-ي�الدول�الراعية�لÑرهاب�للقيام�بأنشطة�إرهابية

يـــا�الع;قـــة�الوطيـــدة�بـــ?ن�Pرهـــاب�وأهـــم�صـــور�الجريمـــة�اjنظمـــة�مـــن�حيـــث�طبيعـــة�مّمـــا�ســـبق�ذكـــره،�تظهـــر�لنـــا�جل

النشاط،�ومجال�ارتكاGÊا�والغاية�من�ذلك،�فهناك�جماعات�إرهابية�عديدة�تدعمها�عصابات�Pجرام�اjنظم،�بل�هناك�

?ـــــ�Nالغربيـــــة�لتثلـــــدول،�وخاصـــــة�الـــــدول�بعـــــض�اjنظمـــــات�Pرهابيـــــة�متكونـــــة�فعـــــ;�مـــــن�عصـــــابات�Pجـــــرام�تـــــدعمها�بعـــــض�ا

ال|}اعات�داخل�بعض�الدول��خرى،�وبا£خص�الدول�العربية�ح��5تفتح�اjجال�للتدخل��جن¿ـ�4-ـي�شـؤون�هـذه�الـدول�

،�الــذي�ُيعتOـ�Nمــن�أشــهر�العصــابات�"داعــش"بذريعـة�مكافحــة�Pرهــاب،�و�8شـك�أّن�أبــرز�مثــال�-ـي�هــذا�الصــدد�هــو�تنظـيم�

  .  اعة�إس;مية��Gدف�إى�تطبيق�نظام�الخ;فة�Pس;مية�-ي�الشاماjسلحة�اjنظمة،�وينسبه�الغرب�إى�جم

�
عـ;وة�عrـى�النقـاط�ال5ـ�4يتقـاطع�ف¼Gـا�Pجـرام�اjـنظم�: ��� ;1	��3�8� 76��1 $�) ;)�*� ��	��%��1 �	%�-%�� 

jرهــاب�بــبعض�صــور�الجريمــة�اPجرامــي،�وهــذا�مــا�بينــاه�آنفــا�-ــي�مســألة�ع;قــة�Pرهــاب�-ــي�نشــاطهما�Pنظمــة،�فــإّن�مــع�

                                                           

  ، https://bit.ly/2TxtF6k: حمد�جاسم�محمد،الع;قة�التخادمية�ب?ن�Pرهاب�والعصابات�Pجرامية،�من�اjوقع�Pلك�Nوني)1(

  ).ص.ر.د(،�2018-05- 24:تاريخ�»ط;ع

  ).ص.ر.د(عاطف�الغمري،�تحالف�Pرهاب�والجريمة�اjنظمة،�مرجع�سابق،�(2)

  .207عبد�هللا�نوار�شعت،�مرجع�سابق،�ص�(3)

    ).ص.ر.د(سابق،�الرجع�اPjرهاب�وع;قته�باÎجرام�اjنظم،�(4)

 ).ص.ر.د(،�نفس�اjرجع(5)
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التمي?ـــ}�بـــ?ن�هـــات?ن�الجـــريمت?ن�يبـــ?ن�لنـــا�أوجـــه�الشـــبه�بيGHمـــا�مـــن�خـــ;ل�الوســـائل�ال5ـــ�4يســـتعملها�كـــل�مـــن�Pجـــرام�اjـــنظم�

 : وPرهاب،�ومن�خ;ل��هداف�ال�45يسعيان�إى�تحقيقها،�ومن�هذه��وجه�نذكر�ما�يrي

01
جريمــة�اjنظمــة�أحــد�عشــر�معيــارا�أو�صــفة،�عrــى�لقــد�ورد�-ــي�تعريــف�»تحــاد��وروبــي�لل:�	:���� ��*��� �	�&��� 

ومـن�) 1(.أساسها�تم�تعريـف�الجريمـة�اjنظمـة،�مـن�بيGHـا�اسـتخدام�العنـف�أو�غ?ـNه�مـن�وسـائل�Pرهـاب،�وتبيـيض��مـوال

 )2(.أهم�خصائص�الجريمة�اjنظمة،�أ�Gا�تستخدم�العنف�وال�Nويع�وPرهاب�لبلوغ�أهدافها

�اللتـــــان�بواســـــط Gما�تســـــتمر�القتـــــل�ونشـــــر�الرعـــــب�همـــــا�الوســـــ�إّن 
ً
يلتان��ساســـــيتان�لÑجـــــرام�اjـــــنظم�وPرهـــــاب�معـــــا

� عصــابات�Pجــرام�العـــابر�للحــدود�والجماعـــات�Pرهابيــة�-ـــي�ارتكــاب�مختلــف�الجـــرائم�-ــي�حـــق�الــدول�واjـــواطن?ن�عrــى�حـــّدٍ

امية،�فهناك�أمور�مش�Nكة�وقد�يختلط�مفهوم�Pرهاب�لدى�الكث?�Nمع�جرائم�العنف�ال�45ترتكبه�العصابات�Pجر . سواء

 )3(.ب?ن�Pرهاب�والجريمة�اjنظمة،�فك;هما�يس·ى�إى�إحداث�الرعب�والذعر�-ي�نفوس�اjواطن?ن

02
 ���%�� 02& ���من�الواضح�أّن�عصابات�الجريمـة�اjنظمـة�تحركهـا�حـوافز�ماليـة�هائلـة،�وقـد�تلجـأ�إـى�: �	�

فكل�من�التنظيمات�Pرهابية�وPجرامية�أضحت�أك�NÞاق�Nابا،�فإذا�كان�) 4(.قتل�من�يقف�عائقا�-ي�سبيل�تنفيذ�عمليا�Gا

أفـراد�الجريمــة�اjنظمـة�يســعون�إـى�تحقيــق�اjكاســب�اjاديـة�كهــدف�أسا^ـ[4،�فــإّن�هــذا�الهـدف�أصــبح�-ـي�الوقــت�الــراهن�

  )5(.أك�NÞمزاحمة�وجذبا�للتنظيمات�Pرهابية�كأحد�مصادر�التموين�اjضمونة�للعمليات�Pرهابية

-ــي�هــذا�الســياق،�ذكــر�صــندوق�النقــد�الــدوي�بــأّن�تــدفق��ربــاح�غ?ــ�Nاjشــروعة�لفائــدة�Pجــرام�اjــنظم،�بلغــت�عــام�

حـــَرز�-ـــي�تجـــارة�اjخـــدرات�اjحظـــورة�يقـــدر�عrـــى�% 02،�مـــا�يعـــادل�1998
ُ
jي�النـــاتج�العـــالم4،�وأّن�رقـــم��عمـــال�امـــن�إجمـــا

�مــــن�عائــــدات�هــــذه��عمــــال��مليــــار�دو8ر�-ــــي�500-300العمــــوم�بمبــــالغ�ت�ــــNاوح�بــــ?ن�
ً
�هامــــا

ً
الســــنة؛�وPرهــــاب�يســــتمد�جــــزءا

�مثل�بعض��حزاب�السياسية�ذات�»رتباط�بمنظمات�Pجرام�العابر�لçوطان�والحدود
ً
هـذه�القيمـة�) 6(.و�نشطة�تماما

  من��رباح�كانت�منذ�عشرين�عام،�فكم�تبلغ�اليوم�خاصة�مع�التطور�الذي�شهده�Pجرام�اjنظم؟

03
�لقيـــام�الجريمــة�اjنظمــة،�وهـــذا�مــا�تطرقنــا�إليـــه�ســابقا�-ـــي�:�	��-����7 ��	�/������ 
ً
إذا�كــان�التنظــيم�ُيعـــد�عنصــرا�8زمــا

الفـرع�الثــاني�مــن�اjبحــث��ول،�فــإG�ّفي�بعـض�اjنــاطق،�قــد�يتطــور�عمــل�وسـطوة�الجماعــات�Pرهابيــة�والجريمــة�اjنظمــة�إــى�

والعنــف�مــن�جانــب�جماعــات�الجريمــة�اjنظمــة،��8يعËــ�4بالضــرورة�وصــفها��فــاللجوء�إــى�إســ�Nاتيجيات�Pرهــاب. تحــالف�وثيــق

  .بجماعات�إرهابية؛�ولكن�الجماعات�Pرهابية�قد�تلجأ�-ي�بعض��حيان�إى�إس�Nاتيجيات�وتكتيك�الجريمة�اjنظمة

�التد �وحسن �التنظيم �دقة �اjنظم �Pجرام �عصابات �عن �أخذت �Pرهابية �الجماعات �فإّن �سبق، �jا ب?�Nوعملية�وفقا

�¤خرين� �ضد �الشخصية �اjعلومات �وتوظيف �وجمع �Pرهابي?ن، �ب?ن �اjتبادلة �والطاعة �الرؤساء �سيطرة �وقوة التخطيط

  )7(.و»ستفادة�من�التقنية�الحديثة�-ي�تيس?�Nالنقل�و»تصال�وجمع�اjعلومات�وتزوير�الوثائق�واستعمال�أسماء�غ?�Nحقيقية

                                                           

  .19اديبة�محمد�صالح،�مرجع�سابق،�ص(1)

يــة�والسياســية�و»قتصــادية،�جامعــة�عكــروم�عــادل،�الجريمــة�اjنظمــة�بــ?ن�¤ثــار�وطــرق�اjواجهــة،�مجلــة�البحــوث�والدراســات�القانون/ د�(2)

  .126،�ص2012الجزائر�03سعد�دحلب�البليدة،�العدد

  ). ص.ر.د(مرجع�سابق،��Pرهاب�وع;قته�باÎجرام�اjنظم،�(3)

  .96مرجع�سابق،�صيعقر�الطاهر،�(4)

  .687شاكر�ظريف،�مرجع�سابق،�ص/ د(5)

  .189عمر�بعزوز،�مرجع�سابق،�ص�(6)

(7)� Îرهاب�وع;قته�باP،نظمjص.ر.د(،�مرجع�سابق�جرام�ا.(  
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  : الجريمة�اjنظمة�وجرائم�Pرهاب�فيما�يrية�ب?ن�ويمكننا�إجمال�الخصائص�اjش�Nك

  .تعتمد�كل�من�الجريمة�اjنظمة�وPرهاب�عrى�تنظيمات�سرية�معقدة-

ل�الهياكل�التنظيمية�لÑجرام�اjنظم�وPرهاب�-ي�ظل�طبيع Gما�العابرة�للحدود�ووسائلهما�غ?�Nاjشروعة�وتبييض��موال�- 
ُ
  .َتماث

  .لها�الجرائم�اjنظمة�وPرهاب�عrى��من�و»ستقرار�الوط�4Ëوالدوي�وقيم�الديمقراطيةوحدة�ال Gديدات�ال�45تشك�-

  .ك;هما�يس·ى�إى�نشر�الرعب�والرهبة�-ي�النفوس�-

إّن�بعــض�اjنظمــات�Pرهابيــة�لهــا�صــ;ت�قويــة�بعصــابات�الجريمــة�اjنظمــة،�حيــث�تســتأجر�اjنظمــات�Pرهابيــة�أحيانــا��-

مــة�اjنظمــة�للقيــام�بعمليــات�قتــل�أو�تخريــب�لحســاGÊا،ح��5أن�الــبعض�يعتOــP�Nرهــاب�إحــدى�عصـابة�مــن�عصــابات�الجري

  )1(.صور�الجريمة�اjنظمة

�������
 ���%-�%	� ���%��1	�� ����3�8� $���) ���5��	� $��% �	�"��	�  ��%�1%	� يحــاول�الــبعض�التمي?ــ}�بــ?ن�: ��5�%

هـــذا�. }�GÊـــا�كـــ;�الجـــريمت?ن�عـــن�بعضـــهما�الـــبعضالجريمـــة�اjنظمـــة،�وPرهـــاب�با8ســـتناد�إـــى�بعـــض�الخصـــائص�ال5ـــ�4تتم?ـــ

اjعيــار�يعتمــد�عليــه�أصــحاب�الــرأي�اjخــالف�الــذي�ُينكــر�وجــود�ع;قــة�بــ?ن�Pرهــاب�والجريمــة�اjنظمــة،�ورغــم�ذلــك�فإننــا�

 .سنتطرق�إى�تبيان�حجج�هذا�الرأي�أو8،�ح�8��5نكون�منحازين�للرأي�اjؤيد�لوجود�ع;قة�وطيدة�ب?ن�الجريمت?ن

�
  �	���%-�%	� ��%��1	�� ��3�8� $�) �5�& "�1�	 يعتمـد�هـذا�الـرأي�عrـى�أهـم�أوجـه�»خـت;ف�: �9 �	%/�	

  :ب?ن�الجريمت?ن�وال�45تتمثل�-ي

بينمـــا�تســـ·ى�منظمـــات�الجريمـــة�إـــى�تحقيـــق�أربـــاح�ماليـــة��،إّن�Pرهـــاب�Gåـــدف�إـــى�تحقيـــق�أهـــداف�ومطالـــب�سياســـية�-1

 .    بطرق�وأساليب�غ?�Nمشروعة

�واحدالجر �-2 �من�طرف�مجرم �تقع �يمكن�أن �ع�،يمة�Pرهابية �ال45 �النصوص�التشريعية �أشارت�إليه فت�رّ وهو�ما

وذلك�بعكس�الجريمة�اjنظمة،�فP،��4áرهاب،�أو�تلك�ال�45حددت�الحا8ت�ال�45يوصف�ف¼Gا�العمل�بأّنه�عمل�إرهابي

 .دائما�جماعية�تتطلب�وجود�عدد�ملحوظ�من��عضاء

أّما�الجماعات��،ويرفضون�وصف�ما�يقومون�به�من�إرهاببالجريمة�،فضون�غالبا�»ع�Nاف�بجرائمهمPرهابيون�ير �-3

 )P.)2جرامية�اjنظمة�فتحافظ�عrى�سري Gا�وتحرص�عrى�إخفاء�أنشط Gا�غ?�Nاjشروعة

�،�أّنــه�عrــى�الــرغم�مــن�وجــود�بعــض"Alex Peter Schmid" "ألــيكس�بي�ــ�Nشــميد"-ــي�هــذا�الســياق،�يــرى��ســتاذ�

�أنـه�وبشـكل�عـام�-ـي�مقـال�
ّ
مظاهر�التشابه�ب?ن�خصائص�الجريمة�اjنظمة�وخصائص�Pرهاب�الدوي�العابر�للحـدود،�إ8

شــر�عــام�
ُ
،�فإّنــه�توجــد�فــوارق�واضــحة�يمكــن�أن�ُنفــّرِق�GÊــا�بــ?ن�الظــاهرت?ن؛�فاÎرهــاب�Gåــدف�عــادة�إــى�تحقيــق�1996لــه�ن

 )3(.نظيمات�Pجرامية�إى�تحقيق�اjكاسب�اjاديةبعض�اjطالب�والغايات�السياسية،�-ي�ح?ن�تس·ى�الت

�
 ��%-�%	� ��%��1	�� ���3�8� $��) ��5�& "��1�	 "��D%	� 9��	� :يـرى�أصـحاب�هـذا�»تجـاه�أّن�حجـج�الـرأي�

اjخالف�يكذGÊا�الواقع،�فاÎرهـاب�يتـداخل�بوصـفه�مجموعـة�مـن��عمـال�ال5ـ�4تشـكل�-ـي�غالبي Gـا�مجموعـة�مـن�الجـرائم�

                                                           

  ،�https://bit.ly/36ppiiL: يونس�زكور،�Pرهاب�وPجرام�اjنظم،�أّي�ع;قة؟�من�اjوقع�Pلك�Nوني�)1(

  ).ص.ر.د(،�2018-05- 26: تاريخ�Pط;ع

  ).ص.ر.د(،�نفس�اjرجع(2)

  .685ص�شاكر�ظريف،�مرجع�سابق،/ د(3)
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�-ــي�القــانون�ا لعــام�مــع�صــور�عديــدة�مــن�Pجــرام�ال5ــ�4تتم?ــ}�بخصوصــية�معينــة�مثــل�Pجــرام�اjــنظم،�و-ــي�هــذا�Pطــار�ُتِقــرُّ

 )1(.مجموعة�من�اjتخصص?ن�بالع;قة�الوطيدة�ب?ن�Pرهاب�وPجرام�اjنظم

� �عاِلم�Pجرام �ج?Nو"ويعتقد �فرنسوا �"Jean-François Girault" "جان �بعنوان �الذي�صدر�له �كتابه من�"-ي

،�أّن�Pرهاب�اليوم�يعيش�ِحقبة�جديدة�استطاعت�من�خ;لها�الجريمة�"Pرهاب�إى�العصابات،�الوجه�الجديد�للعنف

�وأّن� �ب?ن�الطرف?ن�قد�ت;شت�تماما، �التقليدية �الحدود �ويؤكد�أّن �وب?ن�Pرهاب، �القائمة�بيGHا اjنظمة�كسر�الحدود

Hم�
ّ
،�وأّن�ك;

ً
�جّدا

ٌ
ٌز�لÀخرالع;قة�بيGHما�وثيقة  )G.)2ما�محّفِ

فهناك�ارتباط�ب?ن�الجريمة�اjنظمة�عOـ�Nالوطنيـة�وPرهـاب�قـد�يصـل�أحيانـا�إـى�قيـام�تحـالف�وثيـق�بيGHمـا�كمـا�هـو�

الحال�-ي�الع;قة�ب?ن�اjنظمات�Pجرامية�وجماعات�حـرب�العصـابات�اjتمـردة،�وكـذلك�الـروابط�القائمـة�بـ?ن�منظمـات�

 )3(.اjخدرات�واjنظمات�Pرهابية

إّن�»تجاه�الغالب�دوليا،�يعت�NOبأّن�Pرهاب�هو�إحدى�صور�الجريمة�اjنظمة،�فلقد�سعت�العديد�من�الـدول�إـى�

إدراج�Pرهاب�إذا�ما�ارُتِكَب�تنفيذا�jشروع�إجرامي�جما�ي�ضمن�الجـرائم�ال5ـ�4يشـملها�Pجـرام�اjـنظم�خـ;ل�مشـارك Gا�

حـة�الجريمــة�اjنظمـة�عOــ�Nالوطنيــة�ال5ـ�4اعتمــدت�وُعرضـت�للتوقيــع�والتصــديق�-ـي�مناقشــات�اتفاقيـة��مــم�اjتحــدة�jكاف

  )4(.2000-11-15: و»نضمام�بتاريخ

-ي�هذا�الصدد،�أكدت�الجمعية�العامة�لçمم�اjتحدة�-ـي�دور�Gـا�التاسـعة�و�ربعـ?ن�عrـى�وجـود�ع;قـة�وطيـدة�بـ?ن�

ات،�هـذا�مـن�جهـة،�ومـن�جهـة�أخـرى�الع;قـة�الوثيقـة�بـ?ن�Pرهاب�وب?ن�العصابات�شبه�العسكرية�ال5ـ�4تتـاجر�-ـي�اjخـدر 

 )5().جرائم�اjخدرات،�تجارة��سلحة�غ?�Nاjشروعة،�تبييض��موال( Pرهاب�وصور�الجريمة�اjنظمة�

كمــا�أكــد�مجلــس��مــن�الــدوي�مــن�جهتــه�عrــى�الصــلة�الوثيقــة�بــ?ن�Pرهــاب�الــدوي�والجريمــة�اjنظمــة�عOــ�Nالوطنيــة�

�Nالقــانوني�با£ســلحة؛و»تجــار�غ?ــ�Nخــدرات�وتبيــيض��مــوال�و»تجــار�غ?ــjشــروع�باjرهــابي?ن�يســتفيدون�) 6( اPوصــرح�أن�

تؤكـد�مجموعـة�مـن�و �)7(.من�الجريمة�اjنظمة�العابرة�للحدود�الوطنية�-ي�بعض�اjنـاطق�بمـا�-ـي�ذلـك�»تجـار�با£شـخاص

 Pرهــاب�وPــى�وجـــود�ع;قــة�وطيــدة�بـــ?ن�rتخصصــ?ن�-ــي��مـــن�عjــنظم،�ُتثبــُت�ذلـــك�مجموعــة�مـــن�التقــارير�ال5ـــ�4اjجـــرام�ا

،�حيـث�أكـدت�"Interpol" "�ن�Nبـول "صدرت�عن�مراكز�ومنظمات�متخصصة،�مثل�اjنظمة�الدولية�للشـرطة�الجنائيـة�

  )8(.هذه��خ?Nة�-ي�أك�NÞمن�تقرير�عrى�الع;قة�القائمة�ب?ن�التنظيمات�Pرهابية�وجماعات�Pجرام�اjنظم

                                                           

  ).ص.ر.د(سابق،�يونس�زكور،�مرجع��(1)

  ،https://bit.ly/2zowxLX: الع;قة�ب?ن�عالم�الجريمة�اjنظمة�وPرهاب،�من�اjوقع�Pلك�Nوني�)2(

  ).  ص.ر.د(،2018-05-23: تاريخ�Pط;ع

  .207عبد�هللا�نوار�شعت،�مرجع�سابق،�ص�(3)

  .06،17،�ص2007مارس�29-28ر�الجريمة�اjنظمة�ع�NOالوطنية،�الندوة�Pقليمية�بالقاهرة،�مصر�من�انظ�(4)

  .1995-02-17: ،�بتاريخA/RES/49/60: من�قرار�الجمعية�العامة�رقم�04،05: انظر�الفقرت?ن�(5)

ال Gديدات�ال�45يتعرض�لها�الس;م�و�من��علق،�اjت2001-09-28: اjؤرخ�-ي�S/RES/1373: من�قرار�مجلس��من�رقم�04انظر�الفقرة��(6)

  .04ص�الدوليان�نتيجة�لçعمال�Pرهابية،

  .01،�ص2014-12- 19: اjؤرخ�-ي�S/RES/2195: من�قرار�مجلس��من�رقم�01انظر�الفقرة��(7)

  ).ص.ر.د(سابق،�الرجع�اjيونس�زكور،��(8)
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�إـــــى�جنـــــب�وبشـــــكل�يـــــومي،�و8ســـــيما�-ـــــي�مجـــــال��Gريـــــب�فاÎرهـــــا
ً
بيون�يعملـــــون�مـــــع�جماعـــــات�الجريمـــــة�اjنظمـــــة�جنبـــــا

�سلحة،�و-ي�الجرائم�اjالية�ال�45تتم�ع�NOالفضاء�Pلك�Nوني،�فهم�-ي�بعض��حيان�يتبادلون�التقنيات،�ولكن�وبشـكل�

رُ    )  1(.عل¼Gم��موال�م�}ايد�يستخدمون�نفس��شخاص�واjهارات�والنشاطات�ال�45ُتّدِ

  ا�طلـب�الثــالث

  التعاون�الدو»ي��كافحة��رهاب�
،�وال�45تمثلت�-ي�الكث?�Nمـن�1900بالرغم�من�موجة��عمال�Pرهابية�ال�45اجتاحت�القارة��وروبية�-ي�أوائل�عام�

�أن�اjجتمــع�الــدوي�لــم�يحــرك�ســاكنا�-ــي�مواجهــة�مثــل��،جــرائم�التفج?ــNات�و»غتيــا8ت
ّ
هــذه��فعــال،�باســتثناء�بعــض�إ8

اjحاو8ت�ال�45رفض�من�خ;لها�الفو�[��كمذهب�سيا^[�4يدعو�إى�تحرير�الفرد�من�كل�سلطة،�وقد�تمثل�هذا�الرفض�

وµــي�أول��،1902-01-28-ــي�»تفاقيــة�الدوليــة�بشــأن�تســليم�اjجــرم?ن�والحمايــة�ضــد�الفوضــوية،�-ــي�مدينــة�مكســيكو�-ــي�

ي�للحــد�مـــن�التيــار�Pرهــابي،�مـــن�خــ;ل�إنكــار�الطبيعـــة�السياســية�لجــرائم�الفوضـــوية،�محاولــة�جــرت�عrــى�اjســـتوى�الــدو

  )2(.ليجري�التسليم�ف¼Gا�ب?ن�الدول��طراف�-ي�»تفاقية،�وعدم�إف;ت�مرتك¿�4هذه�الجرائم�من�العقاب

العــزم�عrــى��،�فعقــد20لولقــد�أدرك�اjجتمــع�الــدوي�خطــورة�جــرائم�Pرهــاب�منــذ�بدايــة�النصــف��ول�مــن�القــرن�ا

مكافحة�هذه�الظاهرة،�وخاصة�بواسطة�منظمة��مم�اjتحدة،�وسنحاول�-ي�إطار�هذا�اjطلـب�التطـرق�إـى�جهـود��مـم�

اjتحـــدة�-ـــي�مكافحـــة�Pرهـــاب�-ـــي�الفـــرع��ول،�ثـــم�-ـــي�الفـــرع�الثـــاني�نقـــوم�بتبيـــان�جهـــود�اjنظمـــات�Pقليميـــة�-ـــي�مكافحـــة�

  .Pرهاب�الدوي

���� ���	�
 � "��1��3�8� ��!�@% �! ("��%	� 7%�  
مــا�فتئــت�منظمــة��مــم�اjتحــدة�منــذ�ســبعينيات�القــرن�اjا�ــ[�4تنــادي�بضــرورة�مكافحــة�Pرهــاب�الــدوي،�فقامــت�

،�ثم�أبّ?ن�)أو8(بجهود�جبارة�من�أجل�القضاء�عrى�هذه�الظاهرة،�وسأبّ?ن�جهود�كل�من�الجمعية�العامة�لçمم�اjتحدة�

  ).ثانيا(فحة�Pرهاب�الدوي�دور�مجلس��من�-ي�مكا

���
 ("���%	� 7�%K	 �%��	� ���%1	� "��دعـت�الجمعيـة�العامـة�لçمـم�اjتحـدة�-ـي�الـدورة�السـابعة�والعشـرين�: 1

َعـّرُِض�حيــاة��بريـاء�للخطـر،�كمــا�دعـت�إــى�1972عـام�
ُ
،�8تخـاذ�تــداب?G��Nـدف�jنـع�Pرهــاب�وأشـكال�العنـف��خــرى�ال5ـ�4ت

  .اب�ووضع�الحلول�اj;ئمة�للقضاء�عrى�هذه�الظاهرة،�ومنع�وقمع��عمال�Pرهابيةدراسة�أسباب�Pره

،�حثــت�الجمعيــة�العامــة�الــدول��عضــاء�عrــى�البحــث�عــن�حلــول�عادلــة�1976و-ــي�الــدورة�الواحــدة�والث;ثــ?ن�عــام�

،�1979ة�والث;ثــ?ن�عــام�وســلمية�Îزالــة�أســباب�Pرهــاب،�وأكــدت�عrــى�حــق�الشــعوب�-ــي�تقريــر�اjصــ?N،�و-ــي�الــدورة�الرابعــ

اعتمــدت�اللجنــة�السادســة�مشــروع�قــرار�أدانــت�فيــه�بصــورة�قاطعــة�جميــع�أعمــال�Pرهــاب�الــدوي،�و-ــي�الــدورة��ربعــ?ن�

                                                           

: من�اjوقع�Pلك�Nوني) NATO(مل؟�مجلة�حلف�الناتوهل�µي�مجرد�ع;قة�ع: Pرهابيون�والجريمة�اjنظمة�(1)

https://bit.ly/36pECvMط;عPص.ر.د(،�2018 -05-27:،�تاريخ�.(  

والعلـوم��عrـى�واقـع�الحمايـة�الدوليـة�لحقـوق�Pنسـان،�أطروحـة�دكتـوراه،�كليـة�الحقـوق �1373حرزي�السـعيد،�انعكاسـات�القـرار��ممـ�4(2)

  .11،�ص2016-2015السياسية،�جامعة�بسكرة�
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،�طالبــــــت�الــــــدول�والحكومــــــات�با8نضــــــمام�إــــــى�»تفاقيــــــات�الدوليــــــة�اjعنيــــــة�بمكافحــــــة�Pرهــــــاب�وغ?Nهــــــا�مــــــن�1985عــــــام�

  )1(.ل�}ام�بأحكامها»تفاقيات�الدولية�ذات�الصلة،�و»

�1994-12-09،�الصــادر�عــن�الجمعيــة�العامــة�لçمــم�اjتحــدة�-ــي�149اعتبــار�القــرار�رقــم��–-ــي�هــذا�الشــأن�–ويمكــن

د�بصـورة�عامـة�اjبـادئ�القانونيـة�الدوليـة�اjتعلقـة�بإدانـة�ومكافحـة�Pرهـاب،� من�النصوص�القانونيـة�الدوليـة�ال5ـ�4ُتحـّدِ

ا�القـــــــرار�جميـــــــع�الـــــــدول،�ومجلـــــــس��مـــــــن،�ومحكمـــــــة�العـــــــدل�الدوليـــــــة،�والوكـــــــا8ت�فقـــــــد�دعـــــــت�الجمعيـــــــة�العامـــــــة�-ـــــــي�هـــــــذ

  :اjتخصصة،�إى�تطبيق�Pع;ن�اjتعلق�بإجراءات�إزالة�Pرهاب�الدوي،�والذي�ينص�عrى

�إدانة�كاملة�£عمال�Pرهاب�بكل�أشكاله�ومظاهره،�بما�-ي�ذلك��عمال�ال�45تكون�الدولة�متورطة�ف¼Gا�بشـكل�مباشـر �-أ

 .أو�غ?�Nمباشر

وجـــوب�إحالـــة�القـــائم?ن�با£عمـــال�Pرهابيـــة�إـــى�العدالـــة�مـــن�أجـــل�وضـــع�حـــد��Gـــائي�لهـــا،�ســـواًء�كـــان�مرتكبوهـــا�أفـــرادا��-ب

  )2(.عادي?ن�أو�موظف?ن�رسمي?ن�أو�سياسي?ن

ولقــد�أنشــأت�الجمعيــة�العامــة�لçمــم�اjتحــدة،�مكتــب��مــم�اjتحــدة�الخــاص�بمحاربــة�اjخــدرات�والجريمــة،�حيــث�

مصــــلحة�"كلفتــــه�الجمعيــــة�العامــــة�بمهــــام�إضــــافية�-ــــي�مســــألة�الوقايــــة�مــــن�Pرهــــاب�بإنشــــاء�مصــــلحة�عrــــى�مســــتواه،�µــــي�

ل�عمله�-ي"محاربة�Pرهاب
ّ
  :،�وقد�َتمث

،�jســــاعدة�الـــــدول�الطالبـــــة�لخدماتــــه�لتـــــدعيم�النظـــــام�2002تقــــديم�برنـــــامج�عــــالمj�4حاربـــــة�Pرهـــــاب�-ــــي�أكتـــــوبر�عـــــام��-1

  .القانوني�ضد�Pرهاب

مساعدة�الدول�عrى�مراجعة�وتعديل�قوانيGHا�العقابيـة�لتتماüـ[��مـع�جريمـة�Pرهـاب�الـدوي،�هـذا�مـا�جعلـه�يضـاعف��-2

�اjكتب�باjهام�التالية2004،2005من�وت?Nة�عمله�عامي�
َ
ف ِ

ّ
ل
ُ
  :،�وح��5يقوم�بعمله�هذا�عrى�أحسن�ما�يرام،�ك

 .لنصوص�القانونية�-ي�اjسألةتعديل�التشريعات�الوطنية،�وإبداء�الرأي�حول�تحرير�ا�-3

  .اjساعدة�العميقة�حول�تعديل�وتنفيذ�الوسائل�الجديدة�الخاصة�بمحاربة�Pرهاب�-4

تنظــــيم�دورات�تدريبيــــة�£عــــوان��نظمــــة�الوطنيــــة�للعدالــــة�الجنائيــــة،�لتعويــــدهم�عrــــى�اســــتعمال�الوســــائل�القانونيــــة��-5

 )3(.العاjية�الجديدة�jحاربة�Pرهاب

�����
  ��"�	�"	� ��3�8� ��!�@% �! $%�� G21% :رهابيـة�Pي�اهتمامـا�للعمليـات�لـم�ُيِعـْر�مجلـس��مـن�الـدو

ال�45كانت�تضرب�بعدة�دول�من�العالم�عrى�اعتبار�أّن�الدول�النافذة�فيه�كانت�تعت�NOنفسها�-ي�منأى�عن�هذه��حداث�

åرهابية�مما�Pهذه��عمال��NOجرامية،�ولم�يعتPـا�وفقـا�و�عمال�G دد�السـلم�و�مـن�الـدولي?ن،�ولـم�يتصـرف�-ـي�مواجهG

  )4(.للفصل�السابع

 بكافةصـوره الـدوي Pرهـاب تكييـف عrـى الـدوي �مـن مجلـس اjا�ـ[4،�دأب القـرن  مـن أواخرالثمانينيـات ولكـن�منـذ

  £ول  ذلك عrى النص ورد الدولي?ن،حيث و�من �Gديدالسلم درجات أق�[� يمثل أّنه عrى وأشكال

                                                           

  .09انظر�ورشة�عمل�حول�مكافحة�Pرهاب�ب?ن�اjعالجة�القانونية�والثقافة�اjجتمعية،�مرجع�سابق،�ص�(1)

  .33أمال�يوسفي،�مرجع�سابق،�ص/ د�(2)

  .47،48محمد�سعادي،�Pرهاب�الدوي�ب?ن�الغموض�والتأويل،�مرجع�سابق،�ص/ د�(3)

  .87حرزي�السعيد،�مرجع�سابق،�ص (4)
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 قضــــية -ــــي1991-01-21-ــــي ،�الصــــادرة731،�ثــــم�-ــــي�ال;ئحــــة1989-07-14-ــــي� الصــــادر�635رقــــم� القــــرار مقدمــــة -ــــي رةمــــ 

 )2(.الدوي السلم عrى Pرهاب أعمال وآثار 8نعكاسات ،وهذاإدراكا�من"LOCKERBIE")1(لوكربي

�رقم �من مجلس كماأصدر � 1214 ال;ئحة،  شرط الدوي Pرهاب ىف¼Gاالقضاءعr اعتNO ،حيث1998-12-08-ي

� »ل�}امات من مجموعة تفرض ال;ئحة هذه الدولي?ن،وكانت و�من السلم لصون  أسا^[4 " حركةالطالبان"عrى

 ،�تتضمن1999-10-15-ي� 1267 ال;ئحة �من مجلس لهذاالقرار،أصدر »ستجابة �خ?Nة هذه رفض �فغانية،�وبسبب

 .اjتحدة �مم ميثاق من السابع صلعم;بالف ضدحركةالطالبان،وذلك عقوبات

ـــى1998-08-07للتفج?N-ـــي وكينيـــا ت|}انيـــا -ـــي �مـــريكيت?ن الســـفارت?ن تعـــرض وبعـــد
َ
ْو
َ
 »هتمـــام الـــدوي مجلـــس��مـــن ،�أ

N?وضوع الكبj رهابP ي،فجاء مجـا8 -ـي القرارات مجموعةمن رأس ،عrى1999-10-19 ،�الصادر�-ي1269القرار�رقم�الدو

 و�مـن للسـلم ال Gديـدات أخطـر مـن واحـدا يمثـل أّن�Pرهـاب التأكيـدعrى جـرى  لقدف�.هومكافحت وتجريمه رهابباÎ  لتنديد

،مGHــــا�القــــرارين�2001-09-11هجمــــات  بعــــد تبن¼Gــــا تــــم ال5ــــ4 القــــرارات مــــن عــــدد القــــرن�الواحــــد�والعشــــرين�عOــــN -ــــي الــــدولي?ن

  )3(.الخ...2001 ،لعام�1368،1373

،�كانـــت�تحمـــل�-ـــي�طيا�Gـــا�ومضـــاميGHا�بدايـــة�عهـــد�جديـــد�لÑرهـــاب،�بـــدأ�مـــع�بدايـــة�2001-09-11ويبـــدو�أن�هجمـــات�

،�بـــــدليل�أّن�مثـــــل�هـــــذه�الهجمـــــات،�أصـــــبحت�أمـــــرا�معتـــــادا�و-ـــــي�جميـــــع�دول�العـــــالم�اjتطـــــورة�مGHـــــا�والناميـــــة،�21لالقـــــرن�ا

اف�الـــــدول�هـــــة�فيمـــــا�م�ـــــ[��Îضـــــعوأصـــــبحت�هـــــذه�الهجمـــــات�تســـــ Gدف�اjـــــدني?ن�-ـــــي�أغلـــــب��حيـــــان،�بعـــــد�أن�كانـــــت�موّج 

ورافق�هذا�التطور�-ي�العمليات�Pرهابية،�تطور�آخـر�-ـي�رد�فعـل�اjجتمـع�الـدوي،�ممـث;�. ومؤسسا�Gا��منية�والعسكرية

�اjجتمع�الدوي�عrـى�التعـا
ّ
ون�jواجهـة�هـذا�الخطـر�الـداهم،�فقـد�صـدر�با£مم�اjتحدة،�وتحديدا�مجلس��من�الذي�حث

،�ســـبعة�عشـــر�قـــرارا�بشـــأن�Pرهـــاب،�أشـــارت�جميعهـــا�إـــى�أّن�Pرهـــاب�أحـــد�2005-2001عـــن�اjجلـــس�خـــ;ل�الف�ـــNة�مـــن�

  )4(.أخطر�ال Gديدات�ال�45تواجه�السلم�و�من�الدولي?ن

ؤكــد�أن�هــذا�التحــول�-ــي�موقــف�مجلــس��مــن�مــن�Pرهــاب،�لــم�يــأت�إ�8كــرد�فعــل�عrــى�الخطــر�الــذي�بــدأ��
ُ
jومــن�ا

،�اجتمـــع�مجلــس��مــن،�وأصـــدر�قــراره�رقـــم�2001-09-11تـــاي�لهجمــات�Gåــدد�الــدول�دائمـــة�العضــوية�فيـــه،�ففــي�اليــوم�ال

عــة،�واعتNOهـــا��Gديــدا�للســلم�و�مـــن�الــدولي?ن،�وبعـــد�ســبعة�عشـــر�1368 رّوِ
ُ
jجمـــاع�تلــك�الهجمـــات�اÎالــذي�أدان�فيــه�با�،

  .استنادا�للفصل�السابع�من�اjيثاق�1373يوما�من�وقوع�تلك�الهجمات،�أصدر�القرار�رقم�

�ال� باتفـــاق�¤راء،�أهـــم�القـــرارات�الصـــادرة�عـــن�مجلـــس��مـــن�بشـــأن�Pرهـــاب،�منـــذ�تأســـيس��مـــم��1373قـــراروُيَعـــدُّ

لجنـة�"،�حيث�نص�عrى�تداب?�Nمعينة،�ألزم�كل�الدول�بإتباعها،�كما�قّرر�إنشاء�لجنـة�تابعـة�لـه،�2006اjتحدة�ح��5عام�

ول�موافـــاة�اللجنـــة�بتقـــارير�عـــن�الخطـــوات�ال5ـــj�4راقبـــة�تنفيـــذ�القـــرار،�وطلـــب�مـــن�جميـــع�الـــد�"CCT" "مكافحـــة�Pرهـــاب

 )5(.اتخذ�Gا�تنفيذا�لهذا�القرار

                                                           

،�أسـفر�هـذا�الحـادث�الجـوي�عـن�مصـرع�1988-12-21يعود�أصل�ال|}اع�إى�انفجار�طائرة�أمريكية�فـوق�مدينـة�لـوكربي��سـكتلندية�بتـاريخ�(1)

  .37ص،2005رة�والنشر�والتوزيع،�الجزائأحمد�بلقاسم،�القضاء�الدوي،�دار�هومة�للطباع/ د: للمزيد�من�التفصيل،�انظر. شخص�270

،�مذكرة�ماجست?N،�كلية�الحقوق،�جامعة�ت?ـ}ي�وزو،�لعمامرة�ليندة،�دور�مجلس��من�الدوي�-ي�تنفيذ�قواعد�القانون�الدوي�Pنساني�(2)

  .16،�ص2012الجزائر

  .17،18،�ص،�مرجع�سابقلعمامرة�ليندة(3)

  .208،209عrي�يوسف�الشكري،�مرجع�سابق،�ص/ د�(4)

  .209نفس�اjرجع،�ص�-(5)



 ذرائع�استخدام�القوّ 
ّ
 تــوري�يخلــف. د                                                     ةوليّ ي�الع�قات�الّد ��حةة�ا�سل

  

           برلين – المانيا/  وا�قتصادية والسياسية ا�ستراتيجية للدراسات العربي مقراطيالدي المركز داراتإص

 Page 216 

  

 

،�عrـــى�إدانــــة�Pرهــــاب�بجميـــع�أشــــكاله�ومظــــاهره،�أيـــا�كــــان�مرتكبــــوه،�2005ولقـــد�نــــص�مــــؤتمر�القمـــة�العــــالم�4لعــــام�

�أنـه�يشـكل�أحـد�أخطـر�ال Gديـدات�للسـ;م�و�مـن�الـدولي?ن،
ْ
كمـا�أكـد�اjـؤتمر�بـأّن��وحيثما�ارُتكب،�وأيا�كانت�أغراضـه،�إذ

التعاون�الدوي�من�أجل�مكافحـة�Pرهـاب،�يجـب�أن�يـتم�وفقـا�£حكـام�القـانون�الـدوي،�بمـا�-ـي�ذلـك�اjيثـاق�و»تفاقيـات�

�N?ْي�رصــد�وإنفــاذ�تــداب
َ
ــد�عrــى�تشــجيع�مجلــس��مــن�للنظــر�-ـي�ُسُ◌بــل�تعزيــز�دوره�-ــي�مجــا

ّ
والNOوتوكـو8ت�ذات�الصــلة،�وأك

ئل،�مGHـا�تعزيـز�شــروط�Pبـ;غ�اjطلوبــة�مـن�الـدول،�مــع�إيـ;ء�»عتبـار�و»ح�ــNام�للو8يـات�اjختلفــة�مكافحـة�Pرهـاب�بوســا

 )1(.اjنوطة�GÊيئاته�الفرعية�jكافحة�Pرهاب

رات�صـــدور�قـــرار�مجلـــس��مـــن�بشـــأن�التـــدخل�-ـــي�مـــاي،�هـــو�تخنـــدق� ِNّـــOـــى�أّن�ِمـــن�أهـــم��مونشـــ?�N-ـــي�هـــذا�الصـــدد�إ

ل��Gديدا�خط?Nا�بالنسبة�إـى�السـكان�-ـي�جميـع�أنحـاء�مـاي،�وإـى�الجماعات�Pرهابية�-ي�ش ِ
ّ
مال�اjنطقة�ال�8�45زالت�تشك

لذا،�قّرر�مجلس��من�دعـم�السـلطات�. »ستقرار�-ي�منطقة�الساحل،�واjنطقة��فريقية�عموما،�واjجتمع�الّدوي�ككل

�مـــن�اjاليـــة�-ـــي�اســـتعادة�منـــاطق�الشـــمال�مـــن�إقليمهـــا�الواقعـــة�تحـــت�ســـيطر  ة�الجماعـــات�اjســـلحة�Pرهابيـــة،�و-ـــي�الحـــّدِ

  )2(.ال Gديد�الذي�تشكله�اjنظمات�Pرهابية

ــــد�فيــــه�مَجــــّددا�عrــــى�أّن�Pرهــــاب�بشــــ2014���5-01-27-ــــي���2133/2014كمــــا�أصــــدر�مجلــــس��مــــن�القــــرار�رقــــم�
ّ
،�أك

أي�عمل�إرهابي�هو�عمل�إجرامـي��8أشكاله�ومظاهره،�يشكل�واحدا�من�أخطر�ال Gديدات�للس;م�و�من�الدولي?ن،�وأّن�

دا�عrــى�ضــرورة�التصــدي�بجميــع�الوســائل،� �يؤكــد�مَجــدَّ
ْ
ر�لــه�بغــض�النظــر�عــن�دوافعــه�وتوقيتــه�وهويــة�مرتكبيــه؛�وإذ ِNّــOم

�jيثاق��مم�اjتحدة�لçخطار�الG��45دد�الس;م�و�من�الدولي?ن�من�جّراء��عمـال�Pرهابيـة
ً
وقـد�تـم�الـنص�-ـي�هـذا�. وفقا

،�هذا�من�جهة،�ومن�جهة�أخرى�أشار�إى�1373/2001عrى�تشجيع�لجنة�مكافحة�Pرهاب�اjنشأة�بموجب�القرار��القرار 

مــــذكرة�الجزائــــر�بشــــأن�اjمارســــات�اjتعلقــــة�بمنــــع�عمليــــات�»ختطــــاف�ال5ــــ�4"اعتمــــاد�اjنتــــدى�العــــالمj�4كافحــــة�Pرهــــاب�

  )3(".يرتكG¹ا�Pرهابيون�طلبا�للفدية

 Pرهاب�هو�فعل�يتعارض�مع�حظر�استخدام�القـوة�-ي�الع;قات�الدولية�ب?ن�الدول،�كما�أّن�ف;�أحد�يشكك�بأّن�

دعــم�الجماعــات�Pرهابيــة،�يشـــكل�خـــرقا�jبــدأ�عــدم�التــدخل�-ــي�الشــؤون�الداخليــة،�وعليــه،�فــإّن��عمــال�Pرهابيــة�مــن�

ُل�تفج?ـــNات�وقتـــل�لçبريـــاء�وتهج?ـــ�Nللمـــدني?ن،�يمكـــن�أن�توصـــف�بأ�Gـــا�إخــــ;ل�بال ســــلم�و�مــــن�الـــدولي?ن،��مـــر�الـــذي�ُيَخـــّوِ

  )4(.مجلس��من�اتخاذ�كافـة�Pجـراءات�الضـرورية�Îعادة�السلم�و�من�إى�نصاGÊما

����	� ���	�
 ��3�8� ��!�@% �! ��%�258� ?�%-�%	� "��1  
إـى�جهـود�منظمـة�الـدول��سنب?ن�-ي�هذا�Pطار�جهود�بعض�اjنظمات�Pقليمية�كنموذج�-ي�هذا�اjجـال،�سـأتطرق 

 ).ثالثا(،�وسأعرج�-ي��خ?�Nعrى�جهود�»تحاد�Pفريقي�)ثانيا(،�ثم�جهود�منظمة�اjؤتمر�Pس;مي�)أو8(�مريكية�

���
 ����@��%�� ��"��	� ���%-�% "�����إــى�مــا�عانتــه�القــارة��مريكيــة�مــن�أعمــال�إرهــاب�موجــه�ضــد�ســفارات�: 1
ً
نظــرا

،�1970-05-15فقــد�اهتمــت�منظمــة�الــدول��مريكيــة�بموضــوع�مواجهــة�هــذه�الظــاهرة،�ففــي��الــدول��جنبيــة�وموظف¼Gــا،

                                                           

 :بتـــاريخ�A/RES/60/1:الوثيقـــة�رقــم،�2005لعــام��A/60/L.1مـــن�قــرار�الجمعيـــة�العامــة�لçمـــم�اjتحــدة�رقـــم��81،85،90انظــر�الفقــرات��(1)

  .30،31ص،�16-09-2005

  .01،05،�ص2085/2012ب�من�قرار�مجلس��من�رقم�/9من�الديباجة،�والفقرة��02انظر�الفقرة��(2)

  .2133/2014: من�قرار�مجلس��من�الدوي�رقم�08،09ة،�والفقرت?ن�من�الديباج�01انظر�الفقرة��(3)

إينــاس�عبــد�هللا�أبــو�حم?ــNة،�الحــرب�عrــى�Pرهــاب�-ــي�ضــوء�القــانون�الــدوي،�مجلــة�البحــوث�القانونيــة،�كليــة�القــانون،�جامعــة�مصــراتة،��(4)

  .55،�ص2014،��ليبيا�01،�العدد02السنة�
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�هـذه��عمـال�
ً
�ُيِديُن�فيه��عمال�Pرهابيـة�واختطـاف�النـاس،�واصـفا

ً
اتخذ�اjجلس�الدائم�jنظمة�الدول��مريكية�قرارا

  .بأG�ّا�جرائم�ضد�Pنسانية

�مريكيــــة�-ــــي�دور�Gــــا�الثالثــــة�غ?ــــ�Nالعاديــــة�اjنعقــــدة�-ــــي�واشــــنطن،��ولقــــد�وافقــــت�الجمعيــــة�العموميــــة�jنظمــــة�الــــدول 

مـادة،��Gـدف�إـى�حمايـة��شــخاص��13،�عrـى�اتفاقيـة�تتكـون�مـن�ديباجــة�و1971فيفــري��2جـانفي�إـى��25خـ;ل�الف�ـNة�مـن�

  ) 1(.اjتمتع?ن�بحماية�خاصة�طبقا�لقواعد�القانون�الدوي،�وعrى�وجه�الخصوص�أعضاء�البعثات�الدبلوماسية

�����
 �%��48� �%�D�%	� ��%-�% "��اعتمـدت�منظمـة�اjـؤتمر�Pسـ;مي�معاهـدة�jكافحـة�Pرهـاب�الـدوي�مـن�: 1

،�وقـــد�نصـــت�1999جويليــة��01جــوان�إـــى�28ِقبــل�مـــؤتمر�وزراء�الخارجيــة�لـــدول�هــذه�اjنظمـــة�اjنعقــد�خـــ;ل�الف�ــNة�مـــن�

 :أسس�التعاون�Pس;مي�jكافحة�Pرهاب�عrىاjعاهدة�-ي�الفرع��ول�من�الباب�الثاني،�واjتعلق�ب

تتعهــد�الــدول��طــراف�بعــدم�القيــام�أو�الشــروع�أو�»شــ�Nاك�بــأي�شــكل�مــن��شــكال�-ــي�تنظــيم�أو�تمويــل�أو�ارتكــاب�أو��-أ

 . التحريض�عrى�ارتكاب��عمال�Pرهابية�أو�دعمها�بصورة�مباشرة�أو�غ?�Nمباشرة

�مــــــن�الــــــدول��طــــــراف�بمنــــــ�-ب
ً
�£حكــــــام�هــــــذه�اjعاهــــــدة�و£حكــــــام�القــــــوان?ن�ال�}امــــــا

ً
ع�الجــــــرائم�Pرهابيــــــة�ومكافح Gــــــا�طبقــــــا

 : وPجراءات�الداخلية�لكل�مGHا،�فستعمل�الدول��طراف�عrى�اتخاذ�ما�يrي

�لتخطيط�أو�تنظيم�أو�تنفيذ�الجرائم�Pرهابية�أو�الشـروع�أو�»شـ�Nاك�ف¼Gـا�بـأي��-1
ً
الحيلولة�دون�اتخاذ�أراض¼Gا�مسرحا

رة�من�الصور،�بما�-ي�ذلك�العمل�عrى�منع�تسلل�العناصر�Pرهابية�أو�لجوGéا�إل¼Gا�أو�إقام Gـا�عrـى�أراضـ¼Gا�فـرادى�أو�صو 

 . جماعات،�أو�استقبالها�أو�إيواGéا�أو�تدريG¹ا�أو�تسليحها�أو�تمويلها�أو�تقديم�أي�تسهي;ت�لها

رة�مGHـــــا،�ال5ـــــ�4تعـــــاني�مـــــن�الجـــــرائم�Pرهابيـــــة�بصـــــورة�التعـــــاون�والتنســـــيق�مـــــع�بـــــاúي�الـــــدول��طـــــراف،�وخاصـــــة�اjتجـــــاو �-2

ونشــ?�Nإــى�أّن�هــذه�اjعاهــدة�نصــت�عrــى�العديــد�مــن�آليــات�وإجــراءات�التعــاون��خــرى�بــ?ن�الــدول�)2(.متشــاGÊة�أو�مشــ�Nكة

Gة�مــع�،�ومظــاهر�هــذا�التعــاون�jكافحـة�Pرهــاب�الــدوي�متعــددة�ومتشــا4Êو-ـي�اjــادة��3مــن�اjــادة�) ب(�طـراف�-ــي�الفقــرة�

  .ما�تم�النص�عليه�-ي�معاهدات�مكافحة�Pرهاب�الصادرة�عن�اjنظمات�Pقليمية��خرى 

��	��
 ��تفج?Nات�ن?Nوبـي�عـام� بدأت�ظاهرة�Pرهاب�الدوي:"�� �����" �8!��:
ْ
،�فأثنـاء�1998تتوسع�-ي�إفريقيا�ُمذ

قيــة�الجزائــر،�واعُتOــNت�أول�اتفاقيــة�عrــى�مســتوى�،�تبنــت�اjنظمــة�اتفاj1999نظمــة�الوحــدة�Pفريقيــة�عــام��35لالقمــة�ا

،�تـــم�تعزيـــز�»تفاقيـــة�بوضـــع�برنـــامج�عمـــل�بـــ?ن�دول�»تحـــاد،�وذلـــك�2002اjنظمـــة�-ـــي�إطـــار�مكافحـــة�Pرهـــاب،�و-ـــي�عـــام�

لتأكيــد�تعهــدات�الــدول�Pفريقيــة�بشــأن�مضــايقة�الجماعــات�Pرهابيــة�مــن�خــ;ل�ســن�تشــريعاٍت��Gــدف�إــى�توقيــع�أشــد�

عrــى�مــن�يتــورط�-ــي��عمــال�Pرهابيــة،�باÎضــافة�إــى�التعــاون��مËــ4،�وتبــادل�اjعلومــات،�وقمــع�وســائل�تمويــل�العقوبــات�

،�تــم�تبËــ�4الNOوتوكــول�Pضــا-ي�لهــذه�»تفاقيــة،�والــذي�يعتOــP�Nطــار�القــانوني�Îنشــاء�مجلــس�P2004رهــاب؛�و-ــي�جويليــة�

 )3(.ة�Pرهاب�الدوي�بجميع�أشكالهالسلم�و�من�Pفريقي،�والذي�من�أبرز�مهامه�مكافح

بدايــــة�مــــن�تلــــك�الحقبــــة�إــــى�¤ن،�تــــأرجح�مســــتوى�تعامــــل�»تحــــاد�مــــع�قضــــية�Pرهــــاب�بــــ?ن�القــــرارات�والتعهــــدات�

قّرر�»تحاد�Pفريقي�تجريم�الفدية�ال�45ُتقدم��2009والNOامج�ال�45تبناها�ب?ن�الفينة�و�خرى�حيال�القضية،�ففي�عام�

 Pـــى�الجماعـــات�تـــم�تعيـــ?ن�ممثـــل�عـــام�ل;تحـــاد�Pفريقـــي�للتعـــاون�-ـــي��2010رهابيـــة�مـــن�أجـــل�تحريـــر�الرهـــائن،�و-ـــي�عـــام�إ
                                                           

  .142ص�وسام�خالد�عبد�العاي،�مرجع�سابق،�(1)

  .1999لعام�معاهدة�منظمة�اjؤتمر�Pس;مي�jكافحة�Pرهاب�الدويمن��)أ(،�الفقرة�03انظر�اjادة��(2)

للســــاحل�) G5() 5(محمــــد�بشــــر�جــــوب،�جهــــود�اjؤسســــات�Pقليميــــة�Pفريقيــــة�-ــــي�مكافحــــة�Pرهــــاب،�دراســــة�تطبيقيــــة�عــــن�اjجموعــــة��(3)

  . 28،29،�صP2017س;مي،�لندن�Pفريقي،�مجلة�دراسات�إفريقية،�اjنتدى�
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تبËــــ��»تحـــــاد�قانونــــا�أساســـــيا�لحــــث�الـــــدول��عضــــاء�عrـــــى�تعزيــــز�قـــــوانيGHم��2011مجــــال�مكافحــــة�Pرهـــــاب،�و-ــــي�جويليـــــة

  )1(.الوطنية�-ي�مكافحة�Pرهاب

اب�إى�عقد�العديد�من�»تفاقيات�الدولية�ال�45تنص�عrى�وجـوب�إدراج�لقد�أف�[��التعاون�الدوي�jكافحة�Pره

ــــت�جــــل�تشــــريعات�دول�العــــالم�هــــذه�اjبــــادئ�-ــــي�
ّ
آليــــات�مكافحــــة�هــــذه�الظــــاهرة�-ــــي�القــــوان?ن�الوطنيــــة،�وبالفعــــل�فقــــد�تبن

  .ة�وغ?�Nمباشرةشر تشريعا�Gا�الداخلية،�ولكن�-ي�الواقع�نجد�أّن�بعض�الدول�مازالت�تمارس�Pرهاب�وتدعمه�بطرق�مبا

  ا�طلـب�الرابــع

  التدخل�العسكري�بذريعة�مكافحة��رهاب�وآثاره��ي�الع�قات�الدولية�
بــــوادر�ا�Gيــــار�"،�بــــدأت�مرحلــــة�جديــــدة�-ــــي�تــــاريخ�الع;قــــات�الدوليــــة،�يمكــــن�أن�نســــم¼Gا�2001-09-11منــــذ�هجمــــات�

يـات�اjتحـدة��مريكيـة�إـى�التصـريح�عrـى�لسـان�فهـذه��حـداث�دفعـت�الو8 ". النظام�القانوني�الدوي�الذي�يحكـم�العـالم

»بــن،�أّن�مــا�يحــدث�هــو�حــرب�عاjيــة،�وأّن�كــل�دولــة�عل¼Gــا�أن�تختــار�الجانــب�الــذي�تقــف�معــه،�فإّمــا�أن�" بــوش"رئيســها�

  )2(.تكون�مع�الو8يات�اjتحدة��مريكية،�أو�مع�Pرهابي?ن

NOـى�أحـداث�الحـادي�عشـر�سـبتمْت�كذريعـة�للتدخللمكافحـة�Pرهـاب،�2001سنتطرق�-ي�الفـرع��ول�إ
َ
ِخـذ ،�ال5ـ�4اتُّ

عّرِج�عrى�التدخل�الدوي�jكافحة�Pرهاب�-ي�اjمارسة�الدولية�-ي�الفرع�الثاني،�و-ي�الفرع�الذي�يليه�سنحاول�تبيان�
ُ
ثم�ن

Pرهــاب�-ــي�مــدى�مشــروعية�اســتخدام�القــوة�بذريعــة�مكافحــة�Pرهــاب،�ثــم�نبــّ?ن�تــداعيات�التــدخل�الــدوي�للحــرب�عrــى�

  .الفرع�الرابع

���� ���	�
 �)%�)4 �*& 9"��	� #�"�� ]�/��2001 ��3�8� ��!�@%	 �/"�2	 ����]@  
،�اســــــــتخدمت�Pدارة��مريكيــــــــة�خطــــــــاب?ن�متم?ــــــــ}ين�-ــــــــي�تحديــــــــد�طبيعــــــــة�هــــــــذه�2001-09-11بعــــــــد�وقــــــــوع�هجمــــــــات�

والعـــالم4،�ومـــؤداه�أن�الو8يـــات�اjتحـــدة،��الهجمـــات،�الخطـــاب��ّول�لـــه�طـــابع�سيا^ـــ[�4وموجـــه�إـــى�الـــرأي�العـــام��مريكـــي

والخطاب�الثاني،�له�طـابع�قـانوني�وموجـه�. أصبحت�ضحية�لحرب�من�نوع�جديد�تستد�ي�الرد�عل¼Gا�بحرب�غ?�Nتقليدية

،�تنــــدرج�-ــــي�نطــــاق�العــــدوان�اjســــلح،�2001-09-11إــــى��مــــم�اjتحــــدة،�وخاصــــة�إــــى�مجلــــس��مــــن،�ومــــؤداه�أن�هجمــــات�

  )3(.من�ميثاق��مم�اjتحدة�اjتعلقة�بممارسة�الدفاع�الشر�ي 51بمفهوم�اjادة�

�" جــورج�بــوش"،�µــي�ال5ــ�4أدت�بــالرئيس��مريكــي�2001-09-11إّن�أحــداث�
ً
إــى�إعــ;ن�الحــرب�عrــى�Pرهــاب،�محــّو8ِ

منـذ�ذروة�سياسته�الخارجية�إى�سياسة�مبنية�عrى�استعراض�القـوة�عاjيـا،�وإعمـال�الـنهج�التـدخrي�عrـى�نطـاق�لـم�َنـَرُه�

  )4(.اjواجهة�-ي�الحرب�الباردة�مع�Pتحاد�السوفياتي�سابقا

ســبتم�NOمــن��11-ــي�هــذا�»تجــاه،�قــام�مجلــس��مــن�الــدوي�بتبËــ�4التحديــد��مريكــي�الخــاطئ�لطبيعــة�هجمــات�������

وسـيع�النـو�ي�jفهـوم�،�فهـذا�القـرار�يث?ـ�Nم;حظتـ?ن�اثنتـ?ن�تتمـث;ن�-ـي�الت2001-09-12اjـؤرخ�-ـي��1368خـ;ل�القـرار�رقـم�

                                                           

  .29نفس�اjرجع،�ص�(1)

  .  44عدي�محمد�رضا�يونس،مرجع�سابق،�ص�(2)

  .56أمال�يوسفي،�مرجع�سابق،�ص/ د�(3)

  .28بول�ويلكينسون،�مرجع�سابق،�ص�(4)
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�Gديد�السلم�و�من�الدولي?ن،�لتشمل��فعال�ال�45تندرج�-ي�إطار�Pرهاب�الدوي،�واj;حظة�الثانية�µي�اعتبار�هجمات�

ر�ممارسة�حق�الدفاع�الشر�ي�الفردي�والجما�ي�11 ِNّOبمثابة�عدوان�مسلح�ُي�،NO1(.سبتم(  
د�كث?�Nمن�فقهاء�القانون�الدوي�عrـى�أ

ّ
عتOـ�Nمـن��عمـال�غ?ـ�Nاjشـروعة�دوليـا�وغ?ـ11��Nّن�هجمـات�ولقد�أك

ُ
سـبتم�NOت

NّOرة�طبقا�£حكام�القانون�الدوي،�ولكن�
ُ
jـى�تحديـد�الطبيعـة�القانونيـة�لهـذه�الهجمـات�بصـورة�انفراديـة�) أ.م.و(الجأت�إ

صــائب،�) أ.م.و(وقــف�ولــو�ســلمنا�جــد�8بــأّن�م�)2(.عــن�طريــق�إضــفاء�صــفة�العــدوان،�والــذي��8ينطبــق�عrــى�هــذه�الهجمــات

ومـــن�حقهـــا�الـــدفاع�عـــن�نفســـها،�فــــإّن�هـــذا�الـــدفاع�ينتáـــ�4بمجـــرد�ان Gـــاء�العــــدوان�طبقـــا�لقواعـــد�القـــانون�الـــدوي،�ولكــــن�

  . اتخذت�هذه��حداث�كذريعة�ل;نتقام�من�عدة�دول،�وخاصة�العربية�مGHا) أ.م.و(

سبتم�NOنقطة�انط;ق��11اعتبار�أحداث��ويرى�الدكتور�مصطفى�علوي�أّن��رؤية�السياسة��مريكية��تنطلق�من

رهنا�هو�تغي?�N-ي�قواعد�إدارة�الع;قات�الدولية،�وتغي?�N-ي�أنظمة�بعض� من�أجل�تغي?�Nالنظام�الدوي، تصوَّ
ُ
jا�N?والتغي

  )3(.الدول�أو�الهيئات�عrى�النحو�الذي�ُيكّرِس�أحادية�القطب��مريكي�وسيطرته�عrى�النظام�الدوي

����	� ���	�
	���	�"	� �4��%%	� �! ��3�8� ��!�@%	 �	�"	� �/"�  
�بـارزا�-ـي�الع;قـات�الدوليـة،�وال5ـ�4كشـفت�

ً
سنتطرق�إى�أهم�التدخ;ت�ال�45قامـت�GÊـا�بعـض�الـدول،�وكـان�لهـا�أثـرا

  .مدى�زيف�ذريعة�التدخل�العسكري�الدوي�من�أجل�محاربة�Pرهاب

 A���
 ���!� �أعلنــت�الو8يـات�اjتحـدة��مريكيــة�أّن�أفغانسـتان�µــي�: ���$����4"/� �	������? �	%����") ��%��@���� !��

،�فجاء�الرد��مريكي�بداية�من�شهر�ديسـمNOعام�
ً
ضـد�دولـة�أفغانسـتان��2001بداية�jحاربة�Pرهاب�-ي�حواي�ست?ن�بلدا

ّرد��مريكـــي�تجـــاوز�ال5ـــ�4لـــم�تعتـــِد�عســـكريا�ورســـميا�عrـــى�الو8يـــات�اjتحـــدة��مريكيـــة�منافيـــا�jبـــادئ�القـــانون�الـــدوي،�فـــال

�انتقاميا�بعد�أن�تجاوز�الحدود�الزمنية�واjكانية
ً
  )4(.الدفاع�عن�النفس،�وأضðى�عم;

،�بــل�وتجــاوز�قواعــد�ومبــادئ�القــانون�الــدوي،�1368إّن�الســلوك��مريكــي�-ــي�أفغانســتان�تجــاوز�مقتضــيات�القــرار�

ا،�كالقنابــل�العنقوديــة،�وعــدم�التمي?ــ}�بــ?ن��هــداف�وذلــك�بعــد�Pقــدام�عrــى�اســتعمال��ســلحة�الفتاكــة�اjحظــورة�دوليــ

اjدنيــة�والعســكرية،�حيــث�طالــت�الضــربات�الجويــة�العســكرية�اjنــازل�واjســاجد�واjستشــفيات�واjــدارس،�كمــا�تــم�قتــل�

هــاي�عـدد�كب?ـ�Nمـن�اjـدني?ن��بريــاء�و�سـرى،�وهـذا�خـرق�ســافر�jبـادئ�القـانون�الـدوي�Pنســاني�ال5ـ�4أقر�Gـا�اتفاقيـات�8 

  ) 5(.وجنيف�و�مم�اjتحدة

�����
 B���	�� ����4 �! �،�ليس�عrى�منطقـة�الشـرق��وسـط�"داعش"لقد�أدرك�العالم�أن�خطر�: �	�"/� �	"�	

،�-ــي�ذكــرى�مــرور�2014-09-10بتــاريخ�،�"Obama" "أوبامــا"فحســب،�بــل�عrــى�العــالم�أجمــع،�وقــد�بــ?ن�الــرئيس���مريكــي�

�" داعــش"،�إســ�Nاتيجية�إدارتــه�للقضــاء�عrــى�تنظــيم2001-09-11ثــ;ث�ســنوات�عrــى�أحــداث
ً
-ــي�العــراق�وســوريا،�وتمهيــدا

�بشـــراكة�أربعـــ?ن�دولـــة،�مـــن�ضـــمGHا�الـــدول�
ً
�دولّيـــا

ً
للعمليـــة�العســـكرية�ضـــد�التنظيمـــات�Pرهابيـــة،�أّسســـت�إدارتـــه�تحالفـــا

اjملكــة�العربيــة�الســعودية�الخليجيــة�والعربيــة�ال5ــ�4حضــرت�اجتمــاع�جــدة،�وµــي�كــل�مــن�مصــر�والعــراق�و�ردن�ولبنــان�و 

                                                           

  .61أمال�يوسفي،�اjرجع�السابق،�ص/ د�(1)

  .249سبع�زيان،�مرجع�سابق،�ص�(2)

(3)�Pي�الجديد،�مرجع�سابق،�صمحمد�سعادي،�التدخل�  .177نساني�-ي�ظل�النظام�الدو
  .44إدريس�لكري4Ë،�مرجع�سابق،�ص/ د�(4)

  .45،�ص،�مرجع�سابقإدريس�لكري4Ë/ د(5)
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والكويت�وعمان�وقطر�والبحرين�وPمارات�العربية�اjتحدة،�وقد�أشار�البيان�اjش�Nك�الذي�صدر�عن�اجتمـاع�جـدة�إـى�

  )1(".داعش"ال�}ام�مش�Nك�للوقوف�ضد�الخطر�الذي�يفرضه�Pرهاب�بكل�أشكاله�ومن�ضمGHا�تنظيم�

����	
 �	��% ��! �خل�العسـكري�الفرن½ـ[�4-ـي�مـاي�تحـت�ذرائـع�عديـدة�-ـي�معظمهـا�ذرائـع�جـاء�التـد: �	��"/� �	����4

سياســية�أكÞــ�NمGHــا�قانونيــة�مثــل�وقــف��Gديــدات�الجماعــات�اjتطرفــة�-ــي�مــاي�أو�القضــاء�عل¼Gــا�كليــة�-ــي�منطقــة�الســاحل�

بنـاًء�عrـى�قـرار��وب;د�اjغرب�العربي،�ثم�ذريعة�التدخل�لحماية�اjدني?ن�من�خطر�الجماعات�اjتطرفة،�ولقـد�تـم�التـدخل

 )2(.2012لعام��2085مجلس��من�رقم�

#	��	� ���	�
 ��3�8� ��!�@% ����]) (�:	� 7�"/�4� ��&��*% +"%  
،�أعلن Gــــا�الو8يــــات�2001ســــبتم11�NOالحــــرب�عrــــى�Pرهــــاب،�مصــــطلح�دخــــل�قــــاموس�القــــانون�الــــدوي�بعــــد�أحــــداث

،�وقـــد�أثـــارت�هـــذه�الحـــرب�جـــد�8"طالبـــان"اعـــات�Pرهابيـــة�اjتحـــدة��مريكيـــة�ضـــد�أفغانســــتان�بــــدعوى�أ�Gـــا�معقـــل�للجم

واسعا�فـي�فقه�القانون�الدوي�ب?ن�مؤيد�ومعارض�لها،�سواء�من�حيـث�إشـكالية�التكييـف�القانوني�لهذه�الحرب،�أو�من�

خــارج��حيــث��حكــام�ال5ــ�4تنطبــق�عل¼Gــا،�هــل�µــي�أحكــام�الفصــل�الســابع�مــن�ميثـــاق��مـــم�اjتحــدة�بــالرغم�مــن�أ�Gــا�تمــت

مــن�اjيثــاق�إذا�أخــدنا�بتكييــف�الو8يــات�اjتحــدة��مريكيــة��51إطــار�هيئــة��مــم�اjتحــدة؟�أم�تنطبــق�عل¼Gــا�أحكــام�اjــادة�

  )3(بأ�Gـا�حرب�قامت�GÊا�بذريعة�الدفاع�الشر�ي�الوقائي؟�

ولهـذا�فـإّن�اسـتخدام�إّن�استخدام�القوة�بذريعة�مكافحة�Pرهاب،�ُيعّد�من�قبيل�العدوان�اjجـّرم�وغ?ـ�Nاjشـروع،�

القـــوة�اjســـلحة�للـــرد�عrـــى�أعمـــال�Pرهـــاب�اjزعومـــة،�إنمـــا�ُيعـــّد�مـــن�قبيـــل�»نتقـــام�غ?ـــ�Nاjشـــروع�الـــذي�تجـــاوزه�التنظـــيم�

الــدوي�اjعاصــر،�وهــو��مــر�الــذي�أكدتــه�العديــد�مــن�¤راء�القانونيــة�ال5ــ�4علقــت�عrــى�العــدوان��مريكــي�عrــى�بغــداد�عــام�

�اعتNOت�الو8 1993
ْ
يات�اjتحدة��مريكية�حيGHا�أن�عملها�هذا�يـأتي�-ـي�سـياق�معاقبـة�العـراق�عrـى��عمـال�Pرهابيـة�،�إذ

�لها�ويس·ى�لتنفيذها�ضّدها
ُ
ط
ّ
  .ال�45كان�يخط

،�أّن�اOjــــNّرات�ال5ـــــ�4قــــدم Gا�الو8يـــــات�اjتحــــدة��مريكيـــــة�"Marc Weller" "مــــارك�ويلــــــر"و-ــــي�هــــذا�الّشـــــأن�يــــرى��ســـــتاذ�

والحقيقــــة�ال5ــــ�4يواجههــــا�العــــالم�اليــــوم،�µــــي�أّن�الحــــروب�وPجــــراءات�والسّياســــات�ال5ــــ��4)4(.القــــانون�الــــّدوي�تتعـــارض�مــــع�مبــــادئ

عت�NOاتجاه�الو8يـات�اjتحـدة��مريكيـة،�ومعظـم�دول�العـالم�إـى�ُمواَجهـة�2001أعقبت�أحداث�الحادي�عشر�من�سبتم�NOعام�
ُ
،�ت

�عن�هدفها�Pنساني�اjف�Nَض،�فل
ً
�لÑرهابمختلفة�تماما

ً
�وُمشّجعة

ً
�عrى�Pرهاب،�بل�تكاد�تكون�ُمنشئة

ً
  )5(.م�تُعد�حربا

 )��	� ���	�
 ��3�8� 02& ���2	 �	�"	� �/"�	� ?��&�"�  
،�وتبËـ�4شـرعية�)أو8(لقد�نجم�عن�الحرب�عrى�Pرهاب�عدة�نتائج،�مGHـا�نسـبة�Pرهـاب�لÑسـ;م�مـن�طـرف�الغـرب�

ل�ف¼Gا�،�وانتشار�الفو�[��-ي�)ثانيا(موازية�   ).ثالثا(الدول�اjتدخَّ

                                                           

  .188،189إبراهيم�الحيدري،�مرجع�سابق،�ص�(1)

راســات�»جتماعيــة�وPنســانية،�غربــي�محمــد،�موقــف�الجزائــر�مــن�التــدخل�العســكري�-ــي�مــاي،�مجلــة��كاديميــة�للد/ ســاعو�حوريــة،�د�(2)

 .250،�ص2017،�جامعة�الشلف،�الجزائر18العدد

  .48إيناس�عبد�هللا�أبو�حم?Nة،�مرجع�سابق،�ص�(3)

اهر�محّمد،�مرجع�سابق،�ص�(4)
ّ
  .90،91بن�حاج�الط

  .47،�ص2009،�اjكتب�العربي�الحديث،��سكندرية�)الحصان�الخاسر�£مريكا�وإسرائيل(هدى�فرج،�Pرهاب��(5)
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���
 $�%24%	�� ���	� 0	� ��3�8� �)4� :NOتمكـن�اللـوبي�الصـهيوني�2001إثر�أحـداث�الحـادي�عشـر�مـن�سـبتم�،

اســتطاع�هــذا�أن��،�بعــد"صــناعة�إســ;مية"مــن�الســيطرة�عrــى�Pعــ;م��مريكــي،�وأشــيعت��-ــي�الغــرب�مقولــة�أّن�Pرهــاب�

ر  هــذه�اjقولــة�إــى�Pعــ;م�الغربــي،�حيــث�صــرح�بــأّن�الغــرب�يعــيش�حربــا�عاjيــة�ثالثــة�بينــه�وبــ?ن��اللــوبي�بإمكاناتــه�أن�يصــّدِ

،�مما�أدى�إى�ظهـور�مرحلـة�مـن�الهسـت?Nيا�الجماعيـة�داخـل�الو8يـات�اjتحـدة،�
ً
Pس;م،�وأّن�الغرب�سيخرج�مGHا�منتصرا

مريكيــــة�-ــــي�خلــــق�حالــــة�مــــن�القناعــــة�بضــــرورة�وال5ــــ�4كــــان�مــــن�أهــــم�انعكاســــا�Gا،�نجــــاح�الحمــــ;ت�Pع;ميــــة�والدعائيــــة�� 

اســـتخدام�القـــوة�العســـكرية�ضـــد�الجماعـــات�والتنظيمـــات�Pرهابيـــة�-ـــي�العـــاj?ن�العربـــي�وPســـ;مي،�مـــع�ســـيطرة�الشـــعور�

  )1(.با8نتقام�والكراهية�ضد�العرب�واjسلم?ن

Pسـ;مية�والعربيـة�-ـي�الـدول�ولقد�تجلت�هـذه�اjواقـف�والتصـريحات�-ـي�الحمـ;ت��منيـة�ال5ـ�4طالـت�اjجموعـات�

�عنصـــرية�لـــم�ُتِقـــْم�وزنـــا�لÑنســـان�وكرامتـــه�اjتأصـــلة
ً
ورغـــم�التأكيـــدات�ال;حقـــة�ال5ـــ�4عـــادت�. الغربيـــة،�وال5ـــ�4بلغـــت�حـــدودا

وصدرت�عن�معظم�الزعماء�الغربي?ن،�من�أن�اjعركة�ضد�Pرهاب�ليست�حربا�ضد�Pس;م�واjسلم?ن�كأّمة،�وقيامهم�

لعديـد�مـن�الخطـوات،�كزيـارة�اjسـاجد�و»حتفـال�مـع�اjسـلم?ن�مـن�مـواطن¼Gم�بمناسـبا�Gم�الدينيـة؛�لÑعراب�عن�ذلـك�با

ـِغ�أجـواء�التشـنج�ال5ـ�4عاشـ Gا�اjجتمعـات�الغربيـة�-ـي�ع;ق Gـا�مـع�اjسـلم?ن،�وأبقـت�Pسـ;م�كـدين�وأمـة�
ْ
�أّن�ذلك�لـم�ُيل

ّ
إ8

  )2(.لة�Pرهاب�الدويتحت�دائرة�الضوء�-ي�إطار�سياسات�هذه�الدول�للتعاطي�مع�مشك

إّن�الــربط�بــ?ن�Pســ;م�وPرهــاب�-ــي�وســائل�Pعــ;م�الغربيــة�اjختلفــة،�قــد�أدى�إــى�تعميــق�وتأصــيل�العــداء�للعــرب�

� ــــّدِ
َ
jجتمــــع،�والــــذي�يــــتم�اســــتغ;له�وتوظيفــــه�jــــى�قمــــة��وليــــات��ساســــية�لهــــذا�اrمــــن�عçســــلم?ن،�وســــيطرة�الحاجــــة�لjوا

اب�إى�دول�أخـرى�مثـل�العـراق،�وال5ـ�4اتضـح�فيمـا�بعـد�أّن�Pدارة��مريكيـة�مهـدت�بـذلك�إيديولوجية��الحرب�ضد�Pره

دت�-ي�الكث?�Nمن�قرارا�Gـا�أّنـه��)3(.2003لغزو�العراق�عام�
ّ
ونش?�N-ي�هذا�السياق�إى�أّن�الجمعية�العامة�لçمم�اjتحدة�أك

 )4(.جماعة�عرقية��8يجوز،�و�8ينبèي�ربط�Pرهاب�بأّي�ِدين�أو�جنسية�أو�حضارة�أو 

قــــــة،�فعــــــّم�
ّ
،�ُيطلــــــق�عليــــــه�وصــــــف�الفو�ــــــ[��الخ;

ً
�مضــــــطربا

ً
�دوليــــــا

ً
لقــــــد�أثــــــارت�الحــــــرب�العاjيــــــة�عrــــــى�Pرهــــــاب�وضــــــعا

»ضطراب�والخراب�-ي�جميع�قاّرات�العـالم،�خاصـة�-ـي�الـدول�العربيـة،�ومـن�هـذه�الـدول�السـودان�ولبنـان�والعـراق�والـيمن�

إّن�الحــــرب�عrــــى�Pرهــــاب�ال5ــــ�4أطلقهــــا�اjحــــافظون�الجــــدد�-ــــي�الو8يــــات�اjتحــــدة�و-ــــي�الوقــــع،�فــــ. والجزائــــر�ومصــــر�والصــــومال

�ضــــد�الشــــعوب،�وبـــــا£خص�الشــــعوب�الفق?ــــNة�والــــدول�الناميــــة�،�مريكيــــة
ً
�دوليــــا

ً
�ذا�Gـــــا�إرهابــــا عــــد�-ــــي�حــــّدِ

ُ
فا8عتـــــداءات��)5(.ت

ن�حيـــث�نوعيـــة��ســـلحة،�أو�حجـــم�الخارجيـــة�اjباشـــرة�عrـــى�اjســـلم?ن�أكOـــ�Nمـــن�كـــل�مـــا�يســـم��باÎرهـــاب�أو�العنـــف،�ســـواًء�مـــ

 )6(.العمليات�أو�من�حيث�عدد�الضحايا��برياء،�فالعالم�Pس;مي�أصبح�ساحة�8ستخدام�أسلحة�العالم

أمريكيـــة،�بـــدأ�بإرهـــاب�الدولـــة�واســـتمّر�باÎرهـــاب�الفـــردي�والجمـــا�ي،�وأكOـــ�N –نعتقـــد�أّن�Pرهـــاب�صـــناعة�أوروبيـــةو 

لقـد�اغتصـبوا��رض�وشـردوا�. رائيل�ِبناًء�عrـى�وعـد�بلفـور�ودعـم�الو8يـات�اjتحـدةشاهد�عrى�Pرهاب،�هو�قيام�دولة�إس

؛�فمـــذابح�ديـــر�ياســــ?ن�عـــام�
ً
،�وتــــل�1956،�وخـــان�يــــونس�عـــام�1948الشـــعب�ودنســـوا�اjقدســــات�وعـــاثوا�-ـــي��رض�فســــادا

                                                           

  .333،334خليل�حس?ن،�ذرائع�Pرهاب�الدوي�وحروب�الشرق��وسط�الجديد،�مرجع�سابق،�ص/ د�(1)

  .167،�ص2009،�ب?Nوت�02أحمد�حس?ن�سويدان،�Pرهاب�الّدوي�-ي�ظل�اjتغ?Nات�الّدولية،�منشورات�الحل¿�4الحقوقية،�ط��(2)

  .335سابق،�صالرجع�اjخليل�حس?ن،�/ د�(3)

  .02،�ص2006-09-20: ،�اjؤرخ�-يA/RES/60/288: من�ديباجة�قرار�الجمعية�العامة�لçمم�اjتحدة�رقم�08رة�انظر�الفق�(4)

  .218حس?ن�سهيل�الفت;وي،��مم�اjتحدة،�Pنجازات�و»تفاقات،�مرجع�سابق،�ص/ د�(5)

  . 155،�ص2000ردن�بش?�Nشريف�الNOغوثي،�سوء�استخدام�القوة�من�منظور�إس;مي،�دار�زهران،�عمان،�� �(6)
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إرهــاGÊم�الهمãــي،�ومــا�،�شــاهدة�عrـى�1994،�ومــذابح�الحــرم�Pبراهيمـ�4عــام�1982،�وصــNOا�وشـتي;�عــام�1976الزع�ـ�Nعــام�

ُيســم��بالجماعــات�Pرهابيــة�Pســ;مية�تعــيش�-ــي�أوروبــا�وتحتضــGHا�حكومــات�العــالم�الــديمقراطي�اjزعــوم،�ومــا�حــدث�-ــي�

 )1(.نفسها) أ.م.و(،�تم�بواسطة�جماعة�ترعرعت�وتدربت�داخل�2001-09-11الو8يات�اjتحدة��مريكية�-ي�

�������
 �ب�عrــى�Pرهــاب�ســابقة�خط?ــNة�-ــي�الع;قــات�الدوليــة�مــن�حيــث�أ�Gــا�تعطــي�تعتOــ�Nالحــر : *���&�� %��=���� �(���

للو8يات�اjتحدة��مريكية�وحلفاGéا�فرصة�ابتداع�شرعية�دولية�موازية�وبديلة�عن�شرعية��مم�اjتحدة،�تفتح�اjجال�

القــــوان?ن�مخالفــــة��بإصــــدار�بعـــض) أ.م.و(وبالفعـــل،�فقــــد�قامـــت�) 2(للتـــدخ;ت�العســــكرية�تحـــت�ذريعــــة�مكافحـــة�Pرهــــاب،

  :للشرعية�الدولية�تتمثل�فيما�يrي

�
 +�/�� 7@�	� �%-�<) ����8� C�)� �@��%� $���5 ��"�صدر�قانون�-ي�الو8يات�اjتحـدة��مريكيـة�عـام�: 

،�بحجــــة�أّن�الـــرئيس�العراúــــي�صــــدام�حســــ?ن�دكتــــاتوري،�وأّنــــه�يطــــور�)3(يق�ـــ[�4بإســــقاط�نظــــام�الحكــــم�-ــــي�العــــراق�،1998

  .نووية�الG��45دد�السلم�و�من�الدولي?ن،�وأّنه�يدعم�Pرهاب�سلحة�ال

و�8تزال�الو8يات�اjتحـدة��مريكيـة�وحلفاؤهـا�يصـفون�كـل�نظـام�أو�شـعب�يريـد�التحـرر�و»سـتق;ل�والخـروج�مـن�

لصــقو�Gا�دائــرة�هيمنــ Gم�بأّنــه�نظــام�ديكتــاتوري�وخــارج�عrــى�حقــوق�Pنســان�وعrــى�الســ;م،�متــذرع?ن�GÊــذه�النعــوت�ال5ــ�4ي

�للتدخل�-ي�الشؤون�الداخلية�للدول،�وسلب�حري Gا�
ً
به،�متناس?ن�إرادة�الشعوب،�ومتخذين�مثل�هذه�Pدعاءات�ذريعة

  )4(.والعدوان�عل¼Gا�والقضاء�عrى�سياد�Gا�واستق;لها

�
  ��3�8� (�&� ". �	�"�	� $���5 ��"�(J.A.S.T.A) :ـى�أّنـ2016 -09-28صدر�-ـي�rيؤكـد�القـانون�ع�
ْ
ه�،�إذ

لــــن�تكــــون�هنــــاك�دولــــة�أجنبيــــة�محّصــــنة�أمــــام�الســــلطة�القضــــائية�للمحــــاكم��مريكيــــة�-ــــي�أي�قضــــية�يــــتم�ف¼Gــــا�اjطالبــــة�

بتعويضـــات�ماليــــة�مــــن�دول�أجنبيـــة�نظ?ــــ�Nإصــــابات�ماديـــة�تلحــــق�بــــأفراد�أو�ممتلكـــات،�أو�نتيجــــة�لحــــا8ت�وفـــاة�تحــــدث�-ــــي�

 Pتحـــدة��مريكيــة،�وتـــنجم�عــن�فعـــل�مــن�أفعـــال�jتحــدة،�أو�عـــن�عمليـــات�الو8يــات�اjي�يرتكـــب�-ــي�الو8يـــات�ارهـــاب�الــدو

 )5(.تقص?Nية�أو�أفعال�تصدر�من�الدول��جنبية،�أو�من�أي�مسؤول�أو�موظف�أو�وكيل�بتلك�الدولة�أثناء�توليه�مهامه

�لكــل��عــراف�واjبــادئ�الدوليــة�العرفيــة�و»تفاقيــة�ال5ــ�4تحكــم�الع;قــات�ُيعتOــN "جاســتا"إّن�قــانون�
ً
الدوليــة،��منافيــا

فهو�سابقة�خط?Nة�فريـدة�مـن�نوعهـا�-ـي�تـاريخ�الع;قـات�الدوليـة،�وخروجـا�عـن�اjـألوف�وعـن�اjواثيـق�الدوليـة�ال5ـ�4تؤكـد�

ويؤكــد�خOـــNاء�القــانون�الــدوي�أّن�قـــانون�. أهميــة�اســتقرار�اjجتمـــع�الــدوي�وال�ــ}ام�كـــل�الــدول�بالقواعــد�القانونيـــة�الدوليــة

سـيادة�"ة�-ي�القانون�والعرف�الدولي?ن،�ومن�أبرز�اjبادئ�الدوليـة�ال5ـ�4ين Gكهـا�مبـدأ�Gåدم�قواعد�وأسس�راسخ" جاستا"

                                                           

  .21محمد�سيد�أحمد�اjس?N،�مرجع�سابق،�ص/ د(1)

  .85أمال�يوسفي،�مرجع�سابق،�ص/ د�(2)

  .266مرجع�سابق،�ص،حس?ن�سهيل�الفت;وي،��مم�اjتحدة،�Pنجازات�و»تفاقات�/ د�(3)

  .43،�ص2004طه�ياس?ن�الشكرâي،�الحرب��مريكية�عrى�العراق،�الدار�العربية�للعلوم،�ب?Nوت��(4)

،�دار�جامعة�حمد�بن�23،�اjجلة�الدولية�للقانون�العدد)جاستا(حسن�عبد�الرحيم�السيد،�صدور�قانون�العدالة�ضد�رعاة�Pرهاب(5)

  ،�https://bit.ly/2LQ9NXO:منشور�عrى�اjوقع�Pك�Nوني،�بحث�2017خليفة�للنشر،�قطر

. 04،�ص2019-04- 23: تاريخ�»ط;ع  
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م�GÊـــا�-ـــي�القـــانون�الـــدوي؛�فهـــذا�القـــانون�كشـــف�عـــن�»ن Gـــاك�الصـــريح�والفاضـــح�jبـــادئ�"الـــدول 
َّ
،�وهـــو�مـــن�اjبـــادئ�اjســـل

  )1(.ةال�45تمارس�ضغوطا�سياسية�عrى�دول�ذات�سياد) أ.م.و(القانون�الدوي�من�طرف�

قـرار�مـن�الو8يـات�اjتحـدة��مريكيـة�يق�ـ[�4بمعاقبـة�الـدول�ال5ـ�4تســلم��2010كمـا�صـدر�مـن�قبـل،�وبالضـبط�عـام�

اjجرم?ن��مريكي?ن،�وقانون�آخر�يق�[�4بمعاقبة�أصحاب�الشركات�اjالكة�لçقمـار�الصـناعية�ال5ـ�4تبـث�أخبـارا�معاديـة�

  )2(.ضد�الو8يات�اjتحدة��مريكية

����	��
 ! 7"��&��مشـكلة�فاعليــة�القــانون�الـدوي�العــام�إحــدى�أهـم�اjشــاكل�ال5ــ��5 ����2&� :�4&��" �	:�����$ �	��"�	 عــدُّ
ُ
ت

�أّن�هذه�اjشكلة�تختلف�بطبيع Gا�وأهمي Gا�عـن�اjشـاكل�
ْ
عانى�و�8يزال�يعاني�مGHا�القانون�الدوي�العام�عrى�Pط;ق،�إذ

التاريخيـــة،�هـــذه�اjشـــكلة�تضـــرب�بوجودهـــا�-ـــي�عصـــب�القـــانون��خـــرى�ال5ـــ�4مـــّر�GÊـــا�القـــانون�الـــدوي�عOـــ�Nمراحـــل�تطـــوره�

الــدوي�العــام�بكافــة�فروعــه،�فعنــدما�تصــيب�تلــك�Pشــكالية�طائفــة�مــن�قواعــد�القــانون�الــدوي�العــام�ســتجعلها�غ?ــ�Nذي�

 )3(.فاعلية،�وقد�تبلورت�هذه�Pشكالية�أك�NÞبعد�ان Gاء�الحرب�الباردة

ادات�شـــديدة�جـــّراء�عـــدم�امتثـــال�الـــدول�لقاعـــدة�تحـــريم�اســـتخدام�القـــوة�فالقـــانون�الـــدوي�اjعاصـــر�يتعـــرض�8نتقـــ

امتثـا�8كـام;،�وقـد�ذهبـت�بعـض�»نتقـادات�إـى�التشـكيك�-ــي�فعاليـة�القـانون�الـدوي،�وأحيانـا�-ـي�كونـه�قانونـا�كغ?ـNه�مــن�

أنـه�رفـض�التـأث?Roosevelt"��N" "روزفلت"عن��"Kissinger" "كيسنجر"-ي�هذا�الصدد،�يذكر��)4(.فروع�القانون��خرى 

اjف�ــــNض�للقــــانون�الـــــدوي،�فالــــذي��8تســـــتطيع�الدولــــة�حمايتــــه�بقواهـــــا�الذاتيــــة،�لـــــن�يحميــــه�¤خــــرون،�وكـــــان�غ?ــــ�Nُمبـــــاٍل�

  )5(.بمفهوم�نزح�الس;ح�الذي�كان�يشغل�بال�اjجتمع�الدوي�آنذاك

بريـــان�"ّنـــه�منـــذ�ميثـــاق�منـــذ�مـــدة�أ"  Pierre-Marie Dupuy" "بي?ـــ�Nمـــاري�دوبـــوي "ولقـــد�كتـــب�الفقيـــه�الفرن½ـــ[�4

،�ومنذ�نشأة��مم�اjتحدة�والقانون�الدوي�يشهد�حالة�تناقض�جوهري،�و£ّنه�تب��Ëّمبدأ�تحريم�استخدام�القوة�"كيلوغ

َر�بـالظهور�بمظهـر�غ?ــ�Nالقـادر�عrـى�إلــزام�أشخاصـه�بـاح�Nام�هـذا�اjبــدأ،�هـذا�الضـعف�-ــي�
َ
-ـي�الع;قـات�الدوليـة،�فإّنــه�خـاط

�اسـتمرار�حالـة�الحـرب�القانون�الدوي،�يُ 
ً
ر�عrـى��قـل�جزئيـا ضاف�إليه�الجمود�القانوني�لبعض�القواعد�القانونية،�يفّسِ

 )6(.والصراعات�-ي�اjجتمع�الدوي

لقــد�أظهــرت�اjمارســة�الدوليــة�حالــة�التجـــاوزات�jبــادئ�القــانون�الــدوي�ال5ــ�4تـــؤدي�إــى�التوجــه�نحــو�بلــورة�مبـــادئ�

بالتصدي�للحالة�Pنسانية�السيئة،�فأعطت�هذه�ال|}عة�الدولية�فرصة�للدول�الكNOى�جديدة�-ي�التعامل�الدوي�تذرعا�

                                                           

،�49العـــدد�) أ(وانعكاســـاته�عrـــى�القـــانون�الـــدوي�والع;قـــات�الدوليـــة،�مجلـــة�العلـــوم�Pنســـانية،اjجلد" جاســـتا"شـــهرزاد�نـــوار،�قـــانون�/ د(1)

  . 214،�ص2018جامعة�قسنطينة،�الجزائر

  .266حس?ن�سهيل�الفت;وي،��مم�اjتحدة،�Pنجازات�و»تفاقات،�مرجع�سابق،�ص/ د�(2)

عمـــر�عبـــد�الحميـــد�عمـــر،�إشـــكالية�الفاعليـــة�-ـــي�القـــانون�الـــدوي�العـــام�اjعاصـــر،�مجلـــة�جامعـــة�تكريـــت�للعلـــوم�القانونيـــة�والسياســـية،��(3)

  .310،�ص2011،�العراق�12،�العدد03اjجلد

[�،�مرجع�سابق،�ص�(4)   .297محمد�خليل�اĵو

سبتمNO،�مكتبـة�الشـروق�الدوليـة،�11دين،�القوة،�من�الحرب��هلية�إى�ما�بعد�سم?�Nمرقس،�PمNOاطورية��مريكية،�ث;ثية�الNÞوة،�ال�(5)

  .53،�ص2003القاهرة�

  .94ص�مرجع�سابق،الشيباني�منصور�أبو�همود،/ د�(6)
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فالدول�, للتعامل�مع�غ?Nها�من�الدول�و�نظمة�-ي�حالة�تقديرها�بأّن�هناك�خرق�لحقوق�Pنسان،�ومهما�كانت�صورها

 )1(.ي�العامالكNOى�تراه�حسب�مبادGéا�وليس�وفقا�jبادئ��مم�اjتحدة�وقواعد�القانون�الدو

إّن�مــا�ي;حــظ�عrــى�إشــكالية�فاعليــة�القــانون�الــدوي�العــام،�بأG�ّــا��8تــرتبط�بإشــكالية�مــدى�شــرعية�القــانون�الــدوي�

العـــام،�فهـــو�قــــانون�للمجتمـــع�الـــدوي�بمــــا��8يختلـــف�عليــــه�أحـــد،�كمـــا�يمكــــن�القـــول�أن�الطعـــن�بإشــــكالية�الفاعليـــة�لكــــل�

الحقيقــة�أو�اjنطــق�بصــلة،�فلكــل�طائفــة�أساســها�الخــاص�GÊــا،�وهــذا�يعËــ�4أن�قواعــد�القــانون�الــدوي�العــام،��8يمــت�إــى�

-ـــي�هـــذا�الســـياق،�يـــرى�الـــدكتور�عrـــي�) 2(.عـــدم�فاعليـــة�طائفـــة�مـــا،��8يعËـــ�4عـــدم�فاعليـــة�كـــل�قواعـــد�القـــانون�الـــدوي�العـــام

ا�مـــن�طـــرف�بعـــض�صـــادق�أبـــو�هيـــف�أّنـــه�إذا�كانـــت�بعـــض�قواعـــد�القـــانون�الـــدوي��8تـــزال�محـــل�شـــك،�أو�يـــتم�Pخـــ;ل�GÊـــ

الدول،�فمرجع�ذلك�أّن�القانون�الدوي��8يـزال�-ـي�طـور�مرحلـة�التطـور،�و�8محالـة�أنـه�سـوف�يـأتي�يـوم�يكتمـل�فيـه�هـذا�

  )3(.التطور،�وتصبح�لقواعد�هذا�القانون�من�القوة�و»ح�Nام�ما�لغ?Nها�من�القواعد�القانونية��خرى 

ة�أو�محاولـــة�فرضـــها�عrـــى�ثوابـــت�القـــانون�الـــدوي�عنـــدما�تضـــع�وخ;صـــة�القـــول�أّن�اســـتخدام�كـــل�اjفـــاهيم�الســـابق

الدول�مصالحها�نصب�أعيGHـا�عنـد�شـGHا�للحـروب،�سـوف�يعـود�بـاjجتمع�الـدوي�حتمـا�وبـ;�أدنـى�شـك�إـى�قـانون�الغـاب،�

القـوة��وهذا�يع�4Ëالعودة�إى�القرون�الوسطى،�وهدم�كـل�الجهـود�الدوليـة�الفقهيـة�السـابقة�ال5ـ�4ُتحِظـر�وتقّيـد�اسـتعمال

 )4(.-ي�الع;قات�الدولية

ُيعتOــ�Nتأســيس�شــرعية�دوليــة�فعليــة،�أحــد�أهــم�مظــاهر�»نحــراف�بالقــانون�الــدوي�الــراهن،�وجــوهر�التحــديات�ال5ــ�4

يجــب�عrــى�اjجموعــة�الدوليــة�ككــل�أن�تتحــد�jواجه Gــا�مــن�منطلــق�أّن�القــانون�الــدوي�قــانون�إرادي،�تلعــب�إرادة�الــدول�

سا^ــــ[�4-ــــي�إنشــــاء�القاعــــدة�القانونيــــة�الدوليــــة،�فــــإْن�كــــان�ان Gــــاك�القاعــــدة�القانونيــــة��8يــــؤثر�-ــــي�فيــــه�مجتمعــــة�العامــــل�� 

�أن�فقدان�أي�منظومة�قانونية�لقدر�Gا�عrـى�فـرض�»نصـياع�-ـي�مواجهـة�مخاطب¼Gـا،�يطـرح�مسـألة�الجـدوى�
ّ
وجودها،�إ8

  )5(.من�وجودها�ومدى�فعالي Gا

 

 

 

  

 

 

 

                                                           

 .303محمد�سعادي،�التدخل�Pنساني�-ي�ظل�النظام�الدوي�الجديد،�مرجع�سابق،�ص/ د�(1)

  .318عمر�عبد�الحميد�عمر،�مرجع�سابق،�ص(2)

  .59،60عrي�صادق�أبو�هيف،�مرجع�سابق،�ص/ د�(3)

  .337سابق،�صالرجع�اjعمر�عبد�الحميد�عمر،��(4)

،�02اjجلـة��كاديميـة�للبحـث�القـانوني،�العـدد�بويðي�جمال،�قواعد�القـانون�الـدوي�الراهنـة�بـ?ن�الشـرعية�القانونيـة�والشـرعية�اjوازيـة،(5)

  .15،�ص2010جامعة�بجاية،�الجزائر�
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 خ�صةالفصل
هد�-ـــي�عصـــر�العوjـــة�توجهـــا�جديـــدا�-ـــي�الع;قـــات�الدوليـــة،�حيـــث�أصـــبحت�الـــدول�الغربيـــة�إّن�اjجتمـــع�الـــدوي�يشـــ

بقيادة�الو8يات�اjتحدة��مريكية،�تلجأ�إى�استخدام�القوة�اjسلحة�بصورة�تعسفية�مستندًة�-ي�ذلك�إى�عدة�تأوي;ت�

Pيديولوجية�الليNOالية�اjتوحشة،�من�وهذا�بسبب� وذرائع�غ?�Nمشروعة�مثل�الحرب�الوقائية�ومكافحة�Pرهاب�الدوي،

أجـــل�الســـيطرة�عrـــى�شـــعوب�العـــالم�اjستضـــَعفة�وعrـــى�ثروا�Gـــا،�£ّن�اjرجـــع�الرئي½ـــ[�4للواقعيـــة�-ـــي�السياســـة�الدوليـــة�هـــو�

دة�بناًء�عrى�القوة   . مفهوم�اjصلحة�اjحدَّ

  :ويمكننا�أن�نستخلص�من�دراسة�هذا�الفصل�ما�يrي

  .ن�يبيح�الحرب�»ستباقية�jواجهة�أّي�خطر�وشيك�Gåدد�مصالح�الدول�الحيويةالقانون�الدوي�التقليدي�كا�-

ـــط�لـــه�مـــن�ِقبـــل�الو8يـــات��2001-09-11إّن�اتخـــاذ�أحـــداث��-
ّ
ذريعـــة�للحـــرب�الوقائيـــة�ومكافحـــة�Pرهـــاب�الـــدوي،�أمـــٌر�ُخط

  .اjتحدة��مريكية�لتبيح�لنفسها�الدفاع�الشر�ي�اjزعوم

  .ضة�تستند�إى�التفس?�Nاjوسع�لحق�الدفاع�الشر�ي�Îضفاء�اjشروعية�عrى�الحروب�»ستباقيةالحرب�الوقائية�نظرية�غام�-

  .نظرية�الحرب�الوقائية�مفهوم�Gåدد�بحّد�ذاته�السلم�و�من�الدولي?ن�-

�ينشــــأ�عrـــى�إثــــره�حــــ�-
ً
ق�إّن�اjعـــاي?�Nاjعتمــــدة�-ـــي�تعريــــف�العــــدوان�والـــدفاع�الشــــر�ي،�تجعــــل�مـــن�الحــــرب�الوقائيـــة�عــــدوانا

  .الدفاع�الشر�ي

إّن�الحـــرب�الوقائيــــة�غ?ــــ�Nمشــــروعة،�وتعتOــــ�Nجريمــــة�كOــــNى،�£�Gـــا�حــــرب�عدوانيــــة��8تتوافــــق�مــــع�أحكــــام�القــــانون�الــــدوي��-

  .وميثاق��مم�اjتحدة

  .لقد�اعت�NOالقضاء�الدوي�-ي�عهد�القانون�الدوي�اjعاصر�الحرب�الوقائية�باطلة�وفكرة�هّدامة�-ي�القانون�الدوي�العام�-

إّن�تب�4Ëنظرية�الحرب�الوقائية�أدى�إى��Gمـيش�دور�الجمعيـة�العامـة�لçمـم�اjتحـدة�والقضـاء�الـدوي،�وتسـخ?�Nمجلـس��-

  .�من�الدوي�jباركة�سياسة�الدول�الغربية�ال�45تتخذ�من�الحرب�الوقائية�ذريعة�8حت;ل�الدول��خرى 

يــــات�اjتحــــدة��مريكيــــة�وبعــــض��نظمــــة�العربيــــة�والغربيــــة�Pرهــــاب�هــــو�إحــــدى�صــــور�الجريمــــة�اjنظمــــة،�ُتدعمــــه�الو8 �-

  .�خرى�عن�طريق�عصابات�Pجرام�اjنظم�لتحقيق�أجندات�معّينة

إّن�الحل��مثل�jحاربة�ظاهرة�Pرهاب�هو�التعاون�الـدوي�عـن�طريـق�القضـاء�عrـى��سـباب�الحقيقيـة�لÑرهـاب�ولـيس��-

  .عن�طريق�استخدام�القوة�اjسلحة
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  لخاتمةا

إّن�موضـوع�اســتخدام�القــّوة�-ـي�الع;قــات�الّدوليــة�هـو�مــن�أبــرز�اjواضــيع�ال5ـ�4عËــGÊ�4ــا�القـانون�الــّدوي�العــام،�£ّنــه�

وقـــد�تطرقنـــا�إـــى�دراســـة�الجوانـــب�اjهمـــة�مـــن�هـــذا�اjوضـــوع،�حيـــث�. يتعلـــق�بـــا£من�والســـلم�الـــّدولي?ن�-ـــي�اjجتمـــع�الـــّدوي

  .عrى�حّد�سواءتعرضنا�إى�الجانب�النظري�والتطبيقي�

ولقد�بّينا�الجهود�الّدولية�ال�45ُبذلت�بغية�تحريم�استخدام�القّوة،�وعّرجنا�عrى�أهم�»تفاقيات�واjواثيق�الّدولية�

اjتعلقة�بذلك،�هذا�من�جهة،�ثم�تعرضنا�إى�الواقع�الّدوي�فيما�يخص�مدى�ال�ـ}ام�الـّدول�GÊـذا�اjبـدأ�مـن�جهـة�أخـرى،�

بق�الدوليـة�والواقـع�الحـاي�أّن�الهيمنـة�الغربيـة�جعلـت�بعـض�الـّدول�تخـرق�هـذا�اjبـدأ�دون�أن�وقد�بّينا�مـن�خـ;ل�السـوا

فمن�خ;ل�هذه�السوابق�يتبّ?ن�لنـا�أّن�القـّوة�اسـتخدمت�لتغي?ـ�Nأوضـاع�غ?ـ�Nمقبولـة،�. تعبأ�بمبادئ�القانون�الدوي�العام

ات�الّدوليـة،�وتوظفهـا�مـن�أجـل�تحقيـق�أغراضـها�فقد�أصبحت�الّدول�الكNOى�تتحكم�-ي�واقع�القّوة�عrى�مسـتوى�الع;قـ

  .السياسية�و»قتصادية

إّن�حظر�استخدام�القّوة،�يعت�NOمن�أهم�اjبادئ�ال�45تقوم�عل¼Gا�اjنظمات�الّدولية�بغية�تحقيق�السلم�و�من�

ام�القّوة�وال Gديد�GÊا�الّدولي?ن،�فعصبة��مم�قامت�بتقن?ن�استخدام�القّوة،�أما�ميثاق��مم�اjتحدة�فقد�حّرم�استخد

فلقد�. -ي�الع;قات�الّدولية،�وبالّرغم�من�كل�هذا،�فإّن�الواقع�الدوي�يعكس�صورة�متناقضة�jبدأ�منع�استعمال�القّوة

�القّوة� �ع;قات �ظل �-ي �Pنسان �حقوق �وحماية �Pنساني �التدخل �بحجة �الّدوي، �التدخل �حا8ت أصبحت

لتحقيق�مصالح�الّدول�العظم�،�أما�اNّOjرات�ال�45تتذرع�GÊا�الّدول�PمNOيالية�واjصلحة،تجعل�من�هذا�التدخل�وسيلة�

 .خاصة�الو8يات�اjتحدة��مريكية�8ستخدام�القّوة�ف�4áمتناقضة�مع�أحكام�ميثاق��مم�اjتحدة

�-ي�الحا8ت�ال�45نص�عل¼Gا�ميثاق��مم�اjتحدة�عrى�
ّ
سبيل�الحصر،�ومن�وعليه،�فإّنه��8يجوز�استعمال�القّوة�إ8

ِكـَرْت�-ـي�اjيثـاق،�فـ;�يمكـن�القيـاس�لتNOيـر�اسـتخدام�
ُ
�-ـي�الحـا8ت�ال5ـ�4ذ

ّ
ثم�فإنه��8يجوز�التذرع�بحق�الدفاع�الشـر�ي�إ8

  .القّوة�خارج�هذه�الحا8ت�اjحّدَدة�-ي�ميثاق��مم�اjتحدة

انفـــراد�الو8يـــات�اjتحـــدة�بقيـــادة�العـــالم،�ازداد�إّنـــه�-ـــي�ظـــل��حاديـــة�القطبيـــة،�والهيمنـــة�الغربيـــة�عrـــى�اjجتمـــع�الـــّدوي،�و 

استعمال�القّوة�العسكرية�-ي�الع;قات�الّدولية،�وهذا�بسـبب�سياسـة�الكيـل�بمكيـال?ن�مـن�طـرف�مجلـس��مـن�الـّدوي،�

ي�وازدواجيــة�اjعــاي?�N-ــي�التعامــل�مــع�القضــايا�ال5ــ�4تتعلــق�بحفــظ�الســلم�و�مــن�الــدولي?ن،�وتفســ?�Nقواعــد�القــانون�الــّدو

 .وهذا�ما�ِيؤكد�رأي�أصحاب�النظرية�الواقعية�-ي�الع;قات�الدولية�وتأويل�أحكامه�بما�يخدم�مصالح�الّدول�العظم�،�

فـــالواقع�أثبـــت�صـــحة�وصـــف�Pيـــراني?ن�للو8يـــات�اjتحــــدة��مريكيـــة�بالشـــيطان��كOـــ�N-ـــي�الف�ـــNة�اjعاصـــرة�بســــبب�

دولـــة�مســـتْعِمرة�اســـتولت�عrـــى�أرا�ـــ[�4الغ?ـــ�Nوقّتلـــت�اj;يـــ?ن�مـــن�) أ.م.فـــالو(سياســـ Gا�العدائيـــة�تجـــاه�العـــرب�واjســـلم?ن،�

�ذات�ســيادة�وتقتــل�وتشــرد�الشــعوب�اjغلــوب�عrــى�أمرهــا،�وتGHــب�ثــروات�هــذه�الــدول�
ً
الهنــود،�و�8زالــت�اليــوم�تحتــل�دو8

،�"Margo Thunderbird""مــارغو�ثنــدر�ب?ــNد"ال5ــ�4تحتلهــا�باســم�Pنســانية�ومكافحــة�Pرهــاب،�فــا£مريكيون�كمــا�قــال�

  )1(.»أكاذيG¹م�لم�تتوقف�بعُد�ولصوصي Gم�ليس�لها�حدود«
وإّن�الواقع�الدوي�كشف�أّن��مم�اjتحدة�أصبحت�عاجزة�عن�منع�التدخل�العسكري�-ي�دول�عديدة،�ارتكبت�

� ُغها َسّوِ
ُ
�ت �الذرائع�ال45 �أبشع�الجرائم�أمام�مرأى�العالم،وعليه�نستطيع�القول�بأّن عت8�NOستخدا) أ.م.و(ف¼Gا

ُ
�ت م�القّوة،

                                                           

  .115،�ص2002من?�Nالكعش،�حق�التضحية�باºخر،�أمريكا�وPبادات�الجماعية،�رياض�الريس�للكتب�والنشر،�ب?Nوت  (1)
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�£حكام��القانون�الّدوي�العام،�وبالتاي�فالحرب�الوقائية�تعّد�غ?�Nمشروعة�طبقا�لقواعد�هذا�القانون،�
ً
�ومخالفة

ً
باطلة

  .والتدخل�من�أجل�إح;ل�الديمقراطية�مخالف�للقواعد�¤مرة�-ي�القانون�الدوي�العام

  :و-ي��خ?N،�نخلص�إى�النتائج�التالية

أ�تحريم�استخدام�القوة�-ي�الع;قات�الدوليـة،�يعتOـ�Nقاعـدة�عرفيـة�بالدرجـة��وـى،�تـم�تكريسـها�قبـل�أن�ُتـدرج�إّن�مبد�-

  .-ي�شكل�نصوص�دولية�مكتوبة،�وذلك�-ي�اjجتمعات�البشرية�-ي�العصور�اjاضية�وال�45كانت�تنبذ�فكرة�القهر�والقوة

�Nمنـذ�القــدم�وارتــبط�وجــوده�بظـاهرة�الحــروب،�فالقــانون�الــدوي�إّن�مبـدأ�تحــريم�اســتخدام�القــوة،�قـد�حظــي�باهتمــام�كب?ــ�-

فقـــد�كانـــت�الحـــرب�-ـــي�ظـــل�. -ـــي�بدايـــة�نشـــأته�عËـــ�4بقضـــايا�الحـــرب،�أيـــن�ظهـــرت�فكـــرة�الحـــرب�العادلـــة�والحـــرب�غ?ـــ�Nالعادلـــة

�لفض�ال|} 
ً
�وقانونيا

ً
�شرعيا

ً
 .اعات�الدوليةالقانون�الدوي�التقليدي�مظهرا�من�مظاهر�السيادة،�وكان�يعت�NOالحرب�أسلوبا

ونتيجــة�jـــا�انجـــّر�عـــن�هـــذه�الحـــروب�مـــن�ويـــ;ت�و�كــوارث�لحقـــت�باÎنســـانية،�قـــام�اjجتمـــع�الـــدوي�بالبحـــث�عـــن�وســـائل��-

للتقييد�من�حرية�الـدول�-ـي�اللجـوء�إـى�الحـرب،�وكانـت�البدايـة�مـع�عهـد�العصـبة،�ففـي�هـذه�الف�ـNة�تـم�تقييـد�الحـرب�-ـي�

 .بعض�جوانG¹ا�دون�تحريمها�بشكل�مطلق

لقد�تواصلت�الجهود�الدولية�بعد�عصبة��مم،�ويعت�NOميثاق�باريس�أّول�خطوة�لتحريم�الحرب،�ورغم�ذلك�شهدت��-

�لتنظيم� �أك�NÞفاعلية �تكون �أخرى �وسيلة �إيجاد �-ي �الّدوي ر�اjجتمع
ّ
�فك �هنا �من �ثانية، �حرب�عاjية �اند8ع البشرية

الطرق�السلمية،�فكان�مي;د�منظمة��مم�اjتحدة�نقطة�تحول�الع;قات�الدولية�ونبذ�الحرب�وحل�ال|}اعات�الدولية�ب

 .-ي�الع;قات�ب?ن�الدول�-ي�تاريخ�البشرية

،�وقــد�قامــت�منظمــة�2/4لقــد�حــّرم�ميثــاق��مــم�اjتحــدة�اســتخدام�القــوة�وال Gديــد�GÊــا�-ــي�الع;قــات�الدوليــة�-ــي�اjــادة��-

تل�ـ}م�GÊـا�الـدول�-ـي�ع;قا�Gـا�الدوليـة،�و-ـي�سـبيل�ذلـك�تبنـت���مم�اjتحدة�بتكريس�هذا�اjبدأ،�وتجسيده�كقاعـدة�عامـة

،�والقـرار�رقـم�21/31الجمعية�العامة�لçمم�اjتحدة�العديد�من�القرارات�أكـّدت�ف¼Gـا�عrـى�هـذا�اjبـدأ،�أهّمهـا�القـرار�رقـم�

 .33/14ثم�القرار�رقم��25/26

-ـي�القـانون�الـدوي�اjعاصـر،�فáـ�4تنـدرج�ضـمن�القواعـد�،�باعتبارها�أساسا�قانونيا�jنـع�اسـتخدام�القـوة�2/4إّن�اjادة��-

وأّن�أي�استعمال�للقوة�من�شأنه�أن�Gåدّد�السلم�و�من�الدولي?ن،�. القانونية�¤مرة�ال�8�45يجوز�»تفاق�عrى�مخالف Gا

�طبقــــا�لقواعــــد�القــــانون�الــــدوي�ويرتــــّب�اjســــؤولية�الدول
ً
يــــة�عrــــى�الــــدول�ويمــــس�بالســــ;مة�Pقليميــــة�للــــدول�ُيعــــّد�عــــدوانا

  .اjن Gكة�jبدأ�حظر�استخدام�القّوة

إّن�ميثــاق��مــم�اjتحــدة�أورد�اســتثناًء�عrــى�مبــدأ�منــع�اللجــوء�إــى�القــّوة�-ــي�الع;قــات�الدوليــة،�يتمثــل�-ــي�حــق�الــدفاع��-

أو�حــق��الشــر�ي�وبشــروط�محــّددة،�و-ــي�إطــار�حــدود�معّينــة،��8تج?ــ}�التفســ?�Nاjوســع�£حكــام�مبــدأ�حظــر�اســتخدام�القــّوة

 . الدفاع�الشر�ي

-��N?صــjيثــاق،�والحــق�-ــي�تقريــر�اjمشــروعا،�و�8يتعــارض�مــع�نصــوص�ا�NــOُُيْعت�،N?صــjإّن�اســتعمال�القــّوة�مــن�أجــل�تقريــر�ا

ْســــَتْعَمَرة�ال5ــــ�4تعرضــــت�
ُ
jتحــــدة�-ــــي�عــــّدة�قــــرارات،�وهــــو�حــــق�مشــــروع�للشــــعوب�اjمــــم�اçــــدت�عليــــه�الجمعيــــة�العامــــة�ل

ّ
أك

  .اjعتديةللعدوان�من�طرف�الدول�

إّن�أهـــــــم�مـــــــا�يم?ـــــــ}�الظـــــــروف�الدوليـــــــة�ال5ـــــــ�4أعقبـــــــت�ســـــــقوط�Pتحـــــــاد�الســـــــوفياتي�و�Gايـــــــة�الحـــــــرب�البـــــــاردة،�هـــــــو�تحـــــــول��-

»ستثناءات�الواردة�عrى�مبدأ�تحريم�استعمال�القوة�-ي�الع;قـات�الدوليـة،�سـواء�بشـكل�جمـا�ي�أو�منفـرد�إـى�مـا�يشـبه�

رف�-ـي�تفســ?�Nبنــود�اjيثــاق�مـن�ِقبــل�القــوى�الكOـNى،�وعrــى�رأســها�الو8يــات�القاعـدة�العامــة�بفعــل�التوسـع�و»ج Gــاد�اjنحــ

  .اjتحدة��مريكية،�مما�أّدى�إى�طغيان�»عتبارات�السياسية�عrى�مبادئ�القانون�الدوي
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ية�لقد�تذّرعت�الدول�الكNOى�بحق�استخدام�القّوة،�وتبنت�تفس?Nا�موسعا�لحق�الدفاع�الشر�ي�لتNOير�أعمالها�العدوان�-

وهــذه�. وخرقهــا�£حكــام�اjيثــاق،�فأباحــت�لنفســها�اللجــوء�إــى�اســتعمال�القــوة�بذريعــة�الحــرب�الوقائيــة�ومكافحــة�Pرهــاب

اjفاهيم�الجديدة��8تستند�إى�أّي�أساس�قانوني،�£�Gا�تخالف�قواعد�القانون�الـّدوي�وتتجـاوز�شـروط�الـّدفاع�الشـر�ي�

 .من�اjيثاق�51وفقا�jقتضيات�اjادة�

إّن�مخالفـــة�الـــدول�jبـــدأ�حظـــر�اســـتخدام�القـــّوة،�بحجـــة�حمايـــة�حقـــوق�Pنســـان�وإقامـــة�أنظمـــة�ديمقراطيـــة�-ـــي�الـــدول� -

ل�ف¼Gــا،�أمــر�مشــكوك�فيــه�£ن�اjمارســة�الدوليــة��أثبتــت�-ــي�معظــم��حيــان�أّن�الــدول�الكOــNى�تتســ��Nوراء�التــدخل� تــَدخَّ
ُ
jا

ة�مصــالحها�الشخصــية،�فمعظــم�التــدخ;ت�تحمــل�-ــي�ظاهرهــا�Pنســاني�لتحقيــق�مصــالح�سياســية�واقتصــادية،�ولحمايــ

�أ�Gا�تخفي�أطماع�عديدة
ّ
  .الدوافع�Pنسانية،�إ8

  .ان Gاك�مبدأ�عدم�التدخل�-ي�الشؤون�الداخلية�للدول�اjع�Nف�به�-ي�القانون�الدوي�اjعاصر�-

-�jصلحة�الدول�اjحيث�ُيصاَدر�هذا�الحق��،N?صjاك�حق�الشعوب�-ي�تقرير�اG لتدخلة�ال�45ترسم��للـدول�ان تـَدخَّ
ُ
jـي��ا-

  .شؤو�Gا�صورة�وشكل�نظام�الحكم�الذي�ترتئيه�ويوافق�مصالحها

ان Gاك�حقوق�Pنسان�بحجـة�حماي Gـا،�واسـتخدام�القـوة�اjسـلحة�ضـد�اjـدني?ن�وأم;كهـم�وغ?Nهـا�مـن�ان Gاكـات�قـانون��-

  .الحرب،�وحقوق�Pنسان

راطيـــــة�بـــــالقوة،�فاÎشـــــكالية�تكمـــــن�-ـــــي�الطـــــرح�واjبـــــدأ�با£ســـــاس،�فـــــإذا�كانـــــت�بالنســـــبة�للتـــــدخل�مـــــن�أجـــــل�نشـــــر�الديمق�-

،�فكيف�ُيفرض�عrى�شعب�ما�نوًعا�معيًنا�مـن�الديمقراطيـة�بـالقوة،�"حكم�الشعب�بالشعب�وللشعب"الديمقراطية�µي�

ن�التــــوازن�بــــ?ن�حــــق�الفــــرد�مــــن�جهــــ ة،�وحــــق�فالديمقراطيــــة�كجــــوهر�تعËــــ�4اح�ــــNام�حقــــوق�Pنســــان�كافــــة،�وبصــــورة�تــــؤّمِ

  .اjجتمع�من�جهة�أخرى،�كما�أّن�الواقع�أثبت�أّن�الغرب�يدعم�أنظمة�دكتاتورية�عديدة،�£�Gا�تخدم�مصالحه

إّن�Pدعــــاء�بمشــــروعية�التــــدخل�Pنســــاني،�مــــا�هــــو�إ�8تNOيــــر�تقليــــدي�لسياســــة�التــــدخل�والعــــدوان،�£ّن�فكــــرة�التــــدخل��-

�8تفاق�الفقهاء   .Pنساني�لم�تكن�مح; 

�يراد�به�باطل،�£ّن�انعكاس�اjفاهيم�جعل�من�اjقاومة�إرهابا�ومن�»حت;ل�تدخ;،�فالذرائع�إّن�مك�- افحة�Pرهاب�حقٌّ

ال�45يعتمد�عل¼Gا�الغرب�للتدخل�العسكري،�µي�ذرائع�قديمة�جديدة�8ستعمار�جديد�قديم،�فهل�Pرهاب�موجود�فقط�

  -ي�الدول�العربية�وPس;مية؟

ســيادة�مــن�طــرف�الو8يــات�اjتحــدة��مريكيــة،�وانســحاGÊا�مــن�»تفــاق�النــووي�الــذي�بيGHــا�وبــ?ن�إيــران��إّن�احــت;ل�دول�ذات�-

 .و�Gديدها�بالحرب،�ينم�عن�عودة�اjجتمع�الدوي�إى�عهد�القانون�الدوي�التقليدي�والحرب�العادلة�2018ماي��08-ي�

الــدوي�بغيــة�فــرض�الشــرعية�الدوليــة�عــن�طريــق�قمــع��إّن�أهــم�مــا�ُي;حــظ�مــن�خــ;ل�اjمارســات�الفعليــة�jجلــس��مــن�-

أعمـــال�العـــدوان�لحفـــظ��مــــن�والســـلم�الـــدولي?ن،�أن�تصـــّرفاته�ت�ــــNاوح�بـــ?ن�حـــّدين�متناقضـــ?ن،�يتمــــث;ن�-ـــي�القصـــور�-ــــي�

�هـذه�الصـورة�µـي�السـمة�الغالبـة�jسـلك�مجلـس��مـن،�والتجـاوز�-ـي�اسـتخدام�القـّوة،�ومـن�أهـم� استخدام�القـّوة،�وتعـدُّ

ى�ف¼Gا�صورة�استخدام�القّوة،�ما�حدث�-ي��زمة�العراقية�و�زمة�الصوماليةالحا
ّ
r8ت�ال�45تتج .  

لقد�فقدت�الشعوب�الثقة�-ي�منظمة��مـم�اjتحـدة�الحاليـة،�وعrـى�الـدول�الصـغ?Nة�أن�تراجـع�قيمـة�عضـوي Gا�-ـي�هـذه��-

  .اjنظمة،�فا£مور�السلبية�-ي�هذه�العضوية�تفوق�»يجابية

عيــل�اjســؤولية�الجنائيــة�مــن�طــرف�القضــاء�الــدوي،�ال5ــ�4تعتOــ�Nاjحــك��سا^ــ[j�4ــدى�فاعليــة�قواعــد�القــانون�عــدم�تف�-

 . الدوي�العام،�خاصة�-ي�مواجهة�الدول�الكNOى 
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ونش?�N-ي��خ?N،�أنه�رغم�توصل�اjجتمع�الدوي�إى�اعتماد�قواعد�قانونية�آمرة�تحكم�الع;قات�الدولية�فيما�ب?ن�

 
ّ
أن�الـــدول�الكOـــNى��8زالـــت�تن Gـــك�الشـــرعية�الدوليـــة،�وهـــذا�بســـبب�احتـــدام�الصـــراع�-ـــي�أروقـــة��مـــم�اjتحـــدة��الـــدول،�إ8

يـه�أجنـدات�سياسـية�لتحقيـق�مصـالح�الـدول�الكOـNى،�ورغـم�ذلـك�تبقـى�قواعـد�القـانون�الـدوي�
ّ
ومجلس��من�الـذي�تغذ

ل�الحد��دنى�الـذي�
ّ
تعتمـده�الـدول�-ـي�ع;قا�Gـا�الدوليـة،�وأهـم�üـ[4ء�حققتـه�ال�45تث?�Nأحيانا�مسألة�مدى�فاعلي Gا،�تشك

 .هو�منع�قيام�حرب�عاjية�ثالثة

  : ومما�سبق�عرضه،�يمكن�لنا�أن�نقّدم�»ق�Nاحات�التالية�

ضــرورة�Pصــ;ح�اjبكــر�jجلــس��مــن،�ونحــن�نــرى�بــأّن�أهــم�صــور�هــذا�Pصــ;ح�تتمثــل�-ــي�توســيع�العضــوية�-ــي�مجلــس��-

  ).الفيتو(لنقض��من،�وضبط�آلية�حق�ا

ضـــرورة�التعـــاون�الـــّدوي،�والتحـــالف�للحيلولـــة�دون�قيـــام�الـــّدول�العظمـــ��بان Gـــاك�الشـــرعية�الّدوليـــة�وهـــذا�بالـــّدعوة�إـــى��-

  .عقد�مؤتمر�دوي�Gåدف�إى�صياغة�مشروع�إص;ح�ميثاق��مم�اjتحدة�توافق�عليه�أغلب�الّدول 

بل�اللجوء�إى�استخدام�القّوة،�وإعطـاء��ولويـة�للمنظمـات�الّدوليـة�تفعيل�آليات�الحل�السلم�4للمنازعات�الدولية��ق�-

 .Pقليمية�خاصة�العسكرية�مGHا،�لتفعيل�نظام��من�الجما�ي

�-ــي�الحــا8ت�ال5ــ�4نــص�عل¼Gــا�ميثـاق��مــم�اjتحــدة�عrــى�ســبيل�الحصــر،��-
ّ
حظـر�اللّجــوء�إــى�اســتعمال�القــّوة�العسـكرية�إ8

  . �8يفتح�اjجال�واسعا�أمام�إساءة�استخدام�القّوةوبتفويض�من�مجلس��من،�ح��5

إرســـاء�مبـــادئ�قانونيـــة�ثابتـــة،��8يجـــوز�التســـاهل�ف¼Gـــا�مـــن�طـــرف�اjجتمـــع�الـــدوي،�دون�تمي?ـــ}�بـــ?ن�أعضـــائه�عrـــى�أســـاس��-

  .القوة�أو�الNÞوة،�أو�Pيديولوجية�أو�أي�عنصر�آخر

وخاصـــة�تلـــك�اjتعلقــة�باســـتخدام�القـــوة،�وعـــدم�التوســـع�-ـــي�ال�ــ}ام�كـــل�الـــدول�بقـــرارات��مـــم�اjتحــدة�وأحكـــام�ميثاقهـــا��-

اســــــتثناءات�ضــــــيقة�بالشــــــكل�الــــــذي�يجعــــــل�اســــــتخدام�القــــــوة�للــــــدفاع�عــــــن�الــــــنفس�وســــــيلة�للعــــــدوان�وتحقيــــــق�اjصــــــالح�

  .الشخصية�للدول�القوية�واjهيمنة�عاjًيا

لتجعــل�مــن�هــذا�التفســـ?�Nإعــادة�صــياغة�نصــوص�اjيثــاق�عrــى�وجــه��8يــدع�مجــا�8لتأويــل�نصوصــه�مــن�طــرف�الــدول،��-

  .اjوسع�ذريعة�8ستخدام�القوة�وتNOير�أعمالها�العدوانية

  .تفعيل�نظام�اjسؤولية�الجنائية�اjقّرر�-ي�نظام�روما��سا^[�4اjتعلق�باjحكمة�الجنائية�الدولية�-

تصـــاص�اjحكمـــة�إعطـــاء�تعريـــف�دقيـــق�ومحـــدّد�لجريمـــة�Pرهـــاب�الـــدوي،�وإدراجهـــا�ضـــمن�الجـــرائم�ال5ـــ�4تـــدخل�-ـــي�اخ�-

 . الجنائية�الدولية

من�النظام��سا^[�4للمحكمة�الجنائية�الدولية،�ال�45تتعلق�بإرجاء�التحقيـق�أو�اjقاضـاة�£�Gـا��16ضرورة�إلغاء�اjادة��-

�مـن�طـرف�مجلـس��مـن�الـدوي�-ـي�صـ;حيات�اjحكمــة�
ً
�صــارخا

ً
�تـدخ; ُتقّيـد�سـلطة�اjحكمـة،�فمضـمون�هـذه�اjـادة،�ُيعـدُّ

  .ة�الدوليةالجنائي

�لÑســــ;م�واjســــلم?ن،�حيـــــث�أن��-
ً
ضــــرورة�التصــــدي�jحــــاو8ت�الغـــــرب�اjســــتمرة�ال5ــــ�4تعمـــــل�عrــــى�نســــبة�Pرهــــاب�تاريخيـــــا

امــــا�مــــوال?ن�لــــه،�يخــــدمون�مصــــالحه�
ّ
ــــن�ُحك

ّ
Pســــ;م�بــــريء�مــــن�هــــذه�»ف�ــــNاءات،�فــــالغرب�باســــم�الحــــرب�عrــــى�Pرهــــاب�مك

;مية،�ويســـعون�للتطبيـــع�مــع�الكيـــان�الصــهيوني،�بـــل�بعــض�مـــن�هـــذه�وينشــرون�الفقـــر�والفســاد�-ـــي�الــدول�العربيـــة�وPســ

أت�عن�مساندة�القضية�الفلسطينية
ّ
  .الدول�تحالفت�مع�إسرائيل،�وتلك

ويبقى�السـ;م�هـدفا�تنشـده�شـعوب�العـالم،�و�Gـّدده�PمNOياليـة�الغربيـة�اjتغطرسـة،�وعrـى�رأسـها�الو8يـات�اjتحـدة�

  .�مريكية�صانعة�Pرهاب�العالم4
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،�التنظــــــيم�الــــــدوي،�النظريــــــة�العامــــــة،��مــــــم�اjتحــــــدة،�دار�اjطبوعــــــات�الجامعيــــــة،��ســــــكندرية�محمــــــد�الَســــــعيد�الــــــَدقاق/ د -113

1994.  

  .،�حقيقة�الديمقراطية،�دون�بلد�وسنة�النشرمحمد�شاكر�الشريف -114

  .1982سكندرية�،�الوسيط�-ي�قانون�الس;م،�منشأة�اjعارف،�� محمد�طلعت�الغنيمي/ د -115

،�الجــرائم�الدوليــة،�دراســة�تأصــيلية�للجــرائم�ضــد�Pنســانية�والســ;م�وجــرائم�محمــد�عبــد�ا�ــنعم�عبــد�الخــالق/ د�-116

  .1989الحرب،�مكتبة�دار�الGHضة�اjصرية،�القاهرة�

  .،��ح;ف�والتكت;ت�-ي�السياسة�العاjية،�دون�بلد�وتاريخ�النشرمحمد�عزيز�شكري / د�-117

 .2012،�الوسيط�-ي�القانون�الدوي�العام،�مكتبة�القانون�و»قتصاد�للنشر�والتوزيع،�الرياضمحمد�نصر�محمد/ د�-118

  .1985،�سد�الذرائع�-ي�الشريعة�Pس;مية،�دار�الفكر،�دمشقمحمد�هشام�ال�-هاني -119

  .2011والتوزيع،��القاهرة��،�رباعية�الديمقراطية،�الدار�اjصرية�السعودية�للطباعة�والنشر مراد�وهبة/ د�-120

  .P�،2009رهاب�-ي�ضوء�أحكام�القانون�الدوي�العام،�دار�الكتاب�القانوني،��سكندرية�مسعد�عبد�الرحمان�زيدان/ د�-121

-1815(،�التـــــاريخ�الدبلوما^ـــــ[4،�الع;قـــــات�السياســـــية�بـــــ?ن�القـــــوى�الكOـــــNى�أحمـــــد�وهبـــــان/ د& ممـــــدوح�نصـــــار/ د�-122

  .النشر�،�دون�بلد�وتاريخ)1991

  .2002،�حق�التضحية�باºخر،�أمريكا�وPبادات�الجماعية،�رياض�الريس�للكتب�والنشر،�ب?Nوت�من5-�الكعش -123

حامـــد��/ ،�أمريكـــا�اjســتبدة،�الو8يــات�اjتحــدة�وسياســة�الســـيطرة�عrــى�العــالم،�ترجمــة�دميشــال�بوغنــون�مــوردان -124

  .2001فرزات،�اتحاد�الكتاب�العرب،�دمشق�

،�حماية�ضحايا�ال|}اعات�اjسلحة�-ي�الفقه�Pس;مي�الدوي�والقانون�الدوي�Pنسـاني،�دار�ود�بن�عبد�العزيزميل -125

  .2009هومة�للطباعة�والنشر�والتوزيع،�الجزائر

،�الوســـيط�-ـــي�الـــنظم�السياســـية�والقـــانون�الدســـتوري،�دار�الثقافـــة�للنشـــر�والتوزيــــع،�نعمـــان�أحمـــد�الخطيـــب/ د�-126

  .2011 عمان،��ردن

،�الجريمة�اjنظمة،�ال Gريب�واjخدرات�وتبييض��موال�-ي�التشريع�الجزائري،�دار�قمراوي�عز�الدين&نبيل�صقر -127

  .2008الهدى�للطباعة�والنشر�والتوزيع،�الجزائر

  .2001،�اتفاقات�أوسلو�وأحكام�القانون�الدوي،�منشأة�اjعارف،��سكندرية�النفاتى�زراص/ د�-128

  .     P�،1988رهاب�الدوي�وفقا�لقواعد�القانون�الدوي�العام،�دار�الGHضة�العربية،�القاهرة�نبيل�أحمد�حلمي/ د -129

  . 2001،�الوضع�القانوني�jدينة�القدس�ب?ن�»نتداب�والتسوية�السياسية،�مؤسسة�الحق،�فلسط?ن�نزار�أيوب/ د�-130

دون�اســـــم�ا�jـــــNجم،�مطبعـــــة�النجـــــاح�الجديـــــدة،�الـــــدار�البيضـــــاء،�اjغـــــرب��،2001ســـــبتمP�،11�NOرهـــــاب،�حالـــــة�نعـــــوم�تشومســـــكي -131

2003.  

  .2007لكعكي،�دار�الكتاب�العربي،�ب?Nوتالدول�الفاشلة،�إساءة�استعمال�القوة�والتعدي�عrى�الديمقراطية،�ترجمة�سامي�اــــــــــــــــ�-132

ــــــــــــــــــ -133 عـــــاطف�معتمـــــد�عبـــــد�الحميـــــد،��Gضـــــة�مصـــــر�للطباعـــــة�والنشـــــر�/ النظـــــام�العـــــالم�4القـــــديم�والجديـــــد،�ترجمـــــة�د�ـ

  .2007والتوزيع،�مصر

  .1992ـــردع�الديمقراطية،�ترجمة�فاضل�جنكر،�دار�كنعان�للدراسات�والنشر،�دمشق�ـــــــــــــــ�-134

  .2006ب?Nوت��مر��يوبي،�دار�الكتاب�العربي،طموحات�إمNOيالية،�ترجمة�عـــــــــــــــــ�-135

136- ¿Ìعبد�القادر�ا�وم��¸ãعلوماتية،�دار�الثقافة�للنشر�والتوزيع،�عمان�j2008،�الجرائم�ا.  
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،�القــــــانون�الــــــدوي�Pنســــــاني�وحمايــــــة�اjــــــدني?ن�و�عيــــــان�اjدنيــــــة�-ــــــي�زمــــــن�ال|}اعــــــات�اjســــــلحة،�نــــــوال�أحمــــــد�بســــــج-137

  .2010منشورات�الحل¿�4الحقوقية،�ب?Nوت�

  .2014،�ترجمة�صالح�صابر�زغلول،�دار�الكتاب�العربي،القاهرة�،�فن�الحربلÑيڤنيقو�Rماكيا -138

،�أحكـــام�أســـرى�الحـــرب،�دراســـة�مقارنـــة�بـــ?ن�القـــانون�الوضـــ·ي�والشـــريعة�Pســـ;مية،�هـــاني�بـــن�عÑـــي�الطهـــراوي / د�-139

  .2012جامعة�نايف�العربية�للعلوم��منية،�الرياض�

لسياسـية�اjعاصـرة�و¤ثـار�اjرتبـة�عل¼Gـا،�دراسـة�فقهيـة��حـ;ف�العسـكرية�وا�،هشام�محمد�سعيد�آل�برغش/ د�-140

  .2013مقارنة،�دار�اليسر،�القاهرة�

  . P�،1997رهاب�يؤسس�دولة،�نموذج�إسرائيل،�دار�الشروق،�القاهرة�هيثم�الكي�ني/ د�-141

  .2009ية�،�اjكتب�العربي�الحديث،���سكندر )الحصان�الخاسر�£مريكا�وإسرائيل(،�Pرهاب�هدى�فرج -142

ِبع�بالو8يات�اjتحدة��مريكية�هيومن�رايت�ووتش -143
ُ
  .2008،�حقوق�Pنسان�-ي�الصحراء�الغربية�ومخيمات�تندوف�ل;جئ?ن،�ط

،�»تفاقيـــــــات�الدوليـــــــة�اjتعلقـــــــة�بحقـــــــوق�Pنســـــــان�الخاصـــــــة،�منشـــــــورات�الحل¿ـــــــ�4وســـــــيم�حســـــــام�الـــــــدين�mحمـــــــد -144

 . 2011الحقوقية،�ب?Nوت�

ـــ�ــــــــــــ-145 حمايــة�حقــوق�اjــرأة�-ــي�ضــوء�أحكــام�الشــريعة�Pســ;مية�و»تفاقيــات�الدوليــة،�منشــورات�الحل¿ــ�4الحقوقيــة،�ــــــــــــــــ

  .2009ب?Nوت�

تطـــــور�القـــــانون�الـــــدوي،�ترجمـــــة�لجنـــــة�مـــــن��ســـــاتذة�الجـــــامعي?ن،�نشـــــر�جامعـــــة�كولومبيـــــا،�نيويـــــورك�،�ولفغـــــانغ�فريـــــدمان -146

1964.  

العراق�وPرهاب�وPمNOاطورية��مريكيـة،�ترجمـة�عمـر��يـوبي،�دار��»نتصار�-ي�الحروب�الحديثة،�،ويسÑي�ك�رك -147

  .2004الكتاب�العربي،�ب?Nوت�

،�مكافحــة�Pرهــاب�-ــي�Pســ�Nاتيجية��مريكيــة،�رؤيــة�قانونيــة�وتحليليــة،�دار�الثقافــة�للنشــر�ياســ5ن�طــاهر�الياســري  -148

  .2016والتوزيع،�عمان،��ردن�

  .2012،�جريمة�اjخدرات�آفة��Gدد�اjجتمع�الدوي،�دار�الحامد�للنشر�والتوزيع،�عمان�يوسف�عبد�الحميد�ا�راشدة/ د�-149

،�جريمــة�Pرهــاب�واjســؤولية�اN�jتبــة�عGHــا�-ــي�القــانون�الجنــائي�الــداخrي�والــدوي،�منشــورات�مركــز�يوســف�كــوران -150

  .2007نية،�العراقكردستان�للدراسات�»س�Nاتيجية،�السليما

 .P�،2013رهاب�والصراع�الدوي،�دار�سردم�للطباعة�والنشر،�العراق�يوسف�محمد�صادق -151

  الكتب�ا�تخصصة�-ب

،�الحماية�الدولية�والشرعية�لضحايا�ال|}اعات�اjسلحة،�القانون�الدوي�Pنسـاني،�دراسـة�أحمد�خضر�شعبان/ د -01

 .N?2015وت�مقارنة،�منشورات�الحل¿�4الحقوقية،�ب

،�ديـوان�اjطبوعـات�)�رجنتينية�-حالة�الع;قات�الNOيطانية(،�استعمال�القوة�-ي�الع;قات�الدولية،أحمد�Òç¿�عÑي -02

  .2010الجامعية،�الجزائر

  .2011باعة�والنشر�والتوزيع،�الجزائرالتدخل�Pنساني�ب?ن�القانون�الدوي�Pنساني�واjمارسة،�دار��كاديمية�للطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-03

،��مـــــن�الجمــــا�ي�-ـــــي�جامعــــة�الـــــدول�العربيـــــة�بــــ?ن�النظريـــــات�الواقعيـــــة�والبنائيــــة،�اjركـــــز�العربـــــي�أحمــــد�عÑـــــي�ســـــالم -04

  .2016لçبحاث�ودراسة�السياسات،�ب?Nوت�

  .2000 �ردنمنظور�إس;مي،�دار�زهران،�عمان،�،�سوء�استخدام�القوة�منبش5-�شريف�ال�-غوثي -05
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،�التــــــدخل�الـــــدوي�Pنســــــاني�وتراجــــــع�مبــــــدأ�الســـــيادة�الوطنيــــــة،�دار�الجامعــــــة�الجديــــــدة،��ســــــكندرية�بـــــوراس�عبــــــد�القــــــادر -06

2009.  

  .1990،�مبدأ�عدم�التدخل�-ي�القانون�الدوي�اjعاصر،�اjؤسسة�الوطنية�للكتاب،�الجزائربوكرا�إدريس-07

  .1992الجزائر�الجامعية،م��من�الجما�ي،�ديوان�اjطبوعات�،�اjنظمات�Pقليمية�ونظابوزناده�معمر -08

  .)دون�بلد�وسنة�النشر(،�الدفاع�الشر�ي�-ي�القانون�الدوي�العام�وميثاق��مم�اjتحدة،�جمال�الدين�عطية�ا�حامي/ د -09

  .2004لقاهرة�،�التدخل�Pنساني�-ي�القانون�الدوي�اjعاصر،�دار�الGHضة�العربية،�احسام�حسن�حسان/ د�-10

-2004،�التـــــدخل�-ـــــي�شـــــؤون�الـــــدول�بذريعـــــة�حمايـــــة�حقـــــوق�Pنســـــان،�دار�الGHضـــــة�العربيـــــة،�القـــــاهرة�حســـــ5ن�حنفـــــي�عمـــــر/ د�-11

2005 .  

،�التــدخل�Pنســاني�-ــي�العــراق�بــ?ن�التNOيــر�Pنســاني�والتوظيــف�السيا^ــ[4،�دار�الهــدى�للطباعــة�والنشــر�ختــال�هــاجر -12

  .2013والتوزيع،�الجزائر

،�ذرائــع�Pرهــاب�الــدوي�وحــروب�الشــرق��وســط�الجديــد،�احــت;ل�العــراق�وأفغانســتان�والعــدوان�خليــل�حســ5ن/ د�-13

  .2012عrى�غزة�ولبنان،�منشورات�الحل¿�4الحقوقية،�ب?Nوت�

  .2009ت�،�القانون�الدوي�Pنساني�ودوره�-ي�حماية�ضحايا�ال|}اعات�اjسلحة،�دار�اGHjل�اللبناني،�ب?Nورنا�أحمد�حجازي  -14

،�الضـــــربات�»ســـــتباقية،�رؤيـــــة�قانونيـــــة،�إي�ـــــNاك�للطباعـــــة�والنشـــــر�والتوزيـــــع،�القـــــاهرة�رانـــــة�عطـــــا�هللا�عبـــــد�العظـــــيم�عطـــــا�هللا/ د -15

2009.  

  .P�،2009رهاب�الدوي�وشرعية�اjقاومة،�دار�الثقافة�للنشر�والتوزيع،�عمان،��ردن�سهيل�حس5ن�الفت�وي / د�-16

،�الــــدفاع�الشــــر�ي�للمنظمــــات�الدوليــــة،��مــــن�الجمــــا�ي�الــــدوي،�الــــدار�الهندســــية،�القــــاهرة�حمــــد�أبــــو�الخ5ــــ-الســــيد�مصــــطفى�أ/ د�-17

2012 .  

،�الديمقراطيــة�-ــي�القــانون�الــدوي�بــ?ن�اjشــروعية�والقــوة،�مركــز�دراســات�الوحـــدة�الشــيباني�منصــور�أبــو�همــود/ د�-18

  .2017العربية،�ب?Nوت

  .2015حق�تقرير�اjص?�N-ي�الصحراء�الغربية،�دار�غيداء�للنشر�والتوزيع،��ردن�،�عقبات�تطبيق�طارق�م�-وك�تراي -19

  .2011،�الدفاع�الوقائي�-ي�القانون�الدوي�العام،�دار�الجامعة�الجديدة،��سكندرية�عبد�العزيز�رمضان�عÑي�الخطابي/ د-20

الـــــدوي�العـــــام،�دار�دجلـــــة�ناشـــــرون��،�النظريـــــة�العامـــــة�للتـــــدخل�-ـــــي�القـــــانون عبـــــد�الفتـــــاح�عبـــــد�الـــــرزاق�محمـــــد/ د�-21

  .2009وموزعون،�عمان،��ردن�

�1559،�التــدخل�الــدوي�مــن�أجــل�الديمقراطيــة،�دراســة�تحليليــة�لقــرار�مجلــس��مــن�رقــم�عبــد�الهــادي�العشــري / د�-22

  .2005بشأن�لبنان،�دون�دار�النشر،�مصر

دار�الGHضـــة�الــدوي�العـــام،�دئ�وأحكــام�القـــانون�،�التــدخل�Pنســـاني�-ــي�ضـــوء�مبـــاعمــاد�الـــدين�عطـــا�هللا�ا�حمـــد/ د�-23

  .2007العربية،�القاهرة�

،�تقرير�اjص?�Nالسيا^[�4للشعوب�-ي�القانون�الدوي�العام�اjعاصر،�اjؤسسة�الوطنية�عمر�إسماعيل�سعد�هللا/ د�-24

  .1986للكتاب،�الجزائر

  .2002عّمان،��ردن�،�الدار�الجامعية�للكتاب،حق�التدخل�Pنساني،�غّسان�الجندي/ د�-25

  .1999،�مبدأ�التدخل�والسيادة،�jاذا؟�وكيف؟�دار�الكتاب�الحديث،�القاهرة�فوزي�أوصَديق/ د -26

  . 2011،�التدخل�الدوي�مفهوم�-ي�طور�التبدل،�منشورات�الحل¿�4الحقوقية،���ب?Nوت�حبانيليÑى�نقو�Rالرّ  -27
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  .2004-ي�فرض�الشرعية�الدولية،�اjكتبة�اjصرية،�مصر،�استخدام�القوة�ماهر�عبد�ا�نعم�أبو�يونس/ د-28

  . P�،2012رهاب�الدوي�وشرعية�اjقاومة،�دار�وائل�للنشر�والتوزيع،�عمان،��ردن�محمد�حسن�يوسف�محيسن -29

  .2016،�دار�الجامعة�الجديدة،�����سكندرية�،�التدخل�Pنساني�-ي�ظل�النظام�الدوي�الجديدمحمد�سعادي -30

،�التــــدخل�Pنســــاني�-ــــي�ضــــوء�القــــانون�الــــدوي�العــــام،�منشــــورات�الحل¿ــــ�4الحقوقيــــة،�ب?ــــNوت�محمــــد�غــــازي�ناصــــر�الجنــــابي -31

2010.  

،�التــــــدخل�Pنســــــاني�-ــــــي�الع;قــــــات�الدوليــــــة،�مركــــــز�Pمــــــارات�للدراســــــات�والبحــــــوث�محمــــــد�يعقــــــوب�عبــــــد�الــــــرحمن -32

  .P2004س�Nاتيجية،أبو�ظ¿�4

  .2011م�اjتحدة�والتدخل�الدوي�Pنساني،�دار�العربي�للنشر�والتوزيع،�القاهرة�،��ممعمر�فيصل�خو»ي/ د�-33

،�جريمـــــة�العــــــدوان�-ـــــي�ظــــــل�نظـــــام�اjحكمــــــة�الجنائيـــــة�الدوليــــــة،�دارالثقافـــــة،�عمــــــان،��ردن�نـــــايف�حامـــــد�العليمــــــات/ د�-34

2010.  

�توفيق - 35 �أن�êëشافع �-ي�ضوء �تطبيقية �نظرية �دراسة �اjعاصر،�،الدفاع�الوقائيعن�النفس، �القانون�الدوي حكام

  .2016اjركز�الديمقراطي�العربي،�برل?ن�) 2001-2007(

،�Pرهــــاب�الــــدوي�والكفــــاح�اjســــلح�-ــــي�القــــانون�الــــدوي�العــــام،�دار�الفكــــر�الجــــام·ي،��ســـــكندرية�وســــام�خالــــد�عبــــد�العــــا»ي -36

2017.  

 )الدكتوراه�وا�اجست5-(الرسائل�الجامعية��-ج

    توراهأطروحات�الدك�-1/ج
،�جريمــة�غســل��مــوال�ومكافح Gــا�-ــي�القــانون�الجزائــري،�دراســة�مقارنــة،�أطروحــة�دكتــوراه،�جامعــة�باخويــة�دريــس -01

  .2012-2011 ،�الجزائرتلمسان،�كلية�الحقوق�والعلوم�السياسية

كليـــة��كتـــوراه،،�اســـتخدام�القـــوة�اjســـلحة�-ـــي�إطـــار�أحكـــام�ميثـــاق��مـــم�اjتحـــدة،�أطروحـــة�دبودربالـــة�صـــ�ح�الـــدين -02

  .2010-2009،�)بن�يوسف�بن�خدة(جامعة�الجزائر�الحقوق 

عrــى�واقــع�الحمايــة�الدوليــة�لحقــوق�Pنســان،�أطروحــة�دكتــوراه،��1373،�انعكاســات�القــرار��ممــ�4حــرزي�الســعيد -03

  .2016-2015 ،�الجزائركلية�الحقوق�والعلوم�السياسية،�جامعة�بسكرة

-2015،�)1(بـــــ?ن�Pنســـــانية�والقــــانون،�أطروحـــــة�دكتـــــوراه،�كليــــة�الحقـــــوق،�جامعـــــة�الجزائـــــر،�التـــــدخل�الــــدوي�خالــــدي�فتيحـــــة -04

2016.  

،�التـــدخل�الـــدوي�بـــ?ن�الشـــرعية�الدوليـــة�ومفهـــوم�ســـيادة�الدولـــة،�أطروحـــة�دكتـــوراه،�كليـــة�الحقـــوق�رابÔـــي�لخضـــر -05

  . 2015-2014 ،�الجزائروالعلوم�السياسية،�جامعة�تلمسان

العســـكرية�-ـــي�نطـــاق�القـــانون�الـــدوي�Pنســـاني،�أطروحـــة�دكتـــوراه،�كليـــة�الحقـــوق�والعلـــوم�،�الضـــرورة�روشـــو�خالـــد -06

  .2012-2013،�الجزائرالسياسية،�جامعة�تلمسان

،�حـــدود�تطبيـــق�مبـــدأ�التكامـــل�عrـــى�ضـــوء�الع;قـــات�القانونيـــة�للمحكمـــة�الجنائيـــة�الدوليـــة،�ساçـــÒ¿�محمـــد�فيصـــل -07

  .2014-2013 ،�الجزائرياسية،�جامعة�تلمسانأطروحة�دكتوراه،�كلية�الحقوق�والعلوم�الس

،�Pرهــاب�الــدوي�واjقاومــة�اjســلحة�-ــي�ظــل�القــانون�الــدوي�اjعاصــر�وفقــه�الشــريعة�Pســ;مية،�أطروحــة�ســبع�زيــان -08

  .2015-2014 ،�الجزائر)2(دكتوراه،�كلية�الحقوق�والعلوم�السياسية،�جامعة�البليدة�
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ة�بــ?ن�القـانون�الــدوي�واjنظـور�الــدي4Ë،�أطروحـة�دكتــوراه،�كليـة�الحقــوق�والعلــوم�،�الظـاهرة�Pرهابيــعبـاس�شــافعة -09

  .2011-2010 ،�الجزائرالسياسية،�جامعة�باتنة

،�توســــع�مجلــــس��مــــن�-ــــي�فــــرض�العقوبــــات�الدوليــــة،�أطروحــــة�دكتــــوراه،�كليــــة�الحقــــوق�والعلــــوم�قاســــم�محجوبــــة -10

  .2017-2016 ،�الجزائر)2(السياسية،�جامعة�البليدة�

،�مبــــدأ�مســــؤولية�الحمايـــــة�وتطبيقاتــــه�-ـــــي�ظــــل�مبــــادئ�وأحكـــــام�القــــانون�الـــــدوي�العــــام،�أطروحـــــة�قــــرزان�مصـــــطفى -11

  .2015-2014 ،�الجزائردكتوراه،�كلية�الحقوق�والعلوم�السياسية،�جامعة�تلمسان

،�كليــــة�الحقـــــوق�،�ردع�الجـــــرائم�الدوليــــة�بــــ?ن�القضــــاء�الـــــدوي�والقضــــاء�الــــوط4Ë،�أطروحـــــة�دكتــــوراهماريــــة�عمــــراوي  -12

  .2016-2015 ،�الجزائروالعلوم�السياسية،�جامعة�بسكرة

،�الجريمــــة�الدوليــــة�-ــــي�القــــانون�الــــدوي�الجنــــائي،�أطروحــــة�دكتــــوراه،�كليــــة�الحقــــوق،�جامعــــة�محمــــد�الصــــالح�روان -13

  .2009-2008 ،�الجزائرقسنطينة

،�أطروحـة�)اjحاكم�الجنائية�الدولية�نموذجـا(ية�،�التعاون�الدوي�نحو�تحقيق�العدالة�الجنائية�الدولمّريوة�صباح -14

  .2014 ،�الجزائر)2(دكتوراه،�كلية�الحقوق�والعلوم�السياسية،�جامعة�البليدة�

،�أبعاد��من�الجما�ي�-ي�ظـل�القـانون�الـدوي�اjعاصـر،�أطروحـة�دكتـوراه،�كليـة�الحقـوق،�جامعـة�بـن�وسيلة�شابو -15

  .2008يوسف�بن�خدة،�الجزائر

  ات�ا�اجست5-مذكر �-2/ج
01- ¿Òــــــíكليــــــة�الحقــــــوق،�جامعــــــة�أم5ــــــ-ة�حنا�،N?مبــــــدأ�الســــــيادة�-ــــــي�ظــــــل�التحــــــو8ت�الدوليــــــة�الراهنــــــة،�مــــــذكرة�ماجســــــت�،

  .2008-2007 ،�الجزائرقسنطينة

،�اسـتخدام�القـوة�-ـي�منظـور��مـم�اjتحـدة�بـ?ن�النظريـة�والتطبيـق�-ـي�ظـل�النظـام�الـدوي�الجديـد،�آيت�عي�êÒÓرابـح -02

،N?2013 ،�الجزائركلية�الحقوق،�جامعة�سعد�دحلب،�البليدة�مذكرة�ماجست.  

،�فعاليـــة�قواعـــد�القـــانون�الـــدوي�Pنســـاني�-ـــي�حمايـــة��عيـــان�الثقافيـــة�أثنـــاء�ال|}اعـــات�اjســـلحة،�ال�-اهمـــي�ســـفيان -03

  .2011-2010 ،�الجزائرمذكرة�ماجست?N،�كلية�الحقوق�والعلوم�السياسية،�جامعة�الشلف

،�م��مــــن�الجمـــا�ي�-ــــي�ظـــل�اjتغّ?ــــNات�الدوليـــة،�مــــذكرة�ماجســـت?N،كلية�الحقــــوق،�جامعـــة�البليــــدة،�نظـــابلـــواد�قــــدور  -04

  .2012-2011 الجزائر

ـــاهر�محمـــد -05
ّ
وتـــداعيا�Gا�عrـــى�الع;قـــات��2001،�التكييـــف�القـــانوني�£حـــداث�الحـــادي�عشـــر�مـــن�ســـبتم�NOبـــن�حـــاج�الط

  .2007 جزائر،�المذكرة�ماجست?N،�كلية�الحقوق،�جامعة�البليدةالدولية،�

،�نظرية�السيادة�اjحـدودة�-ـي�مفهـوم�حـق�أو�واجـب�التـدخل�Pنسـاني،�مـذكرة�ماجسـت?N،�كليـة�بوراس�عبد�القادر -06

  .2005 ،�الجزائرالحقوق،�جامعة�سعد�دحلب،�البليدة

سـعد��،�تجاوز�حـق�الـدفاع�الشـر�ي�-ـي�ظـل�القـانون�الـدوي،�مـذكرة�ماجسـت?N،�كليـة�الحقـوق،�جامعـةدحامنية�عÑي -07

  .2007 ،�الجزائردحلب،�البليدة

،�حــــــدود�اســــــتخدام�القــــــوة�-ــــــي�التنظــــــيم�الــــــدوي،�مــــــذكرة�ماجســــــت?N،�كليــــــة�الحقــــــوق�والعلــــــوم�حــــــاج�امحمــــــد�صــــــالح -08

  .2015-2014 ،�الجزائرالسياسية،�جامعة�تلمسان

  .2010حقوق،�جامعة�الجزائرالتداب?�Nاjضادة�-ي�القانون�الدوي،�حالة�الدول،�مذكرة�ماجست?N،�كلية�ال،حتحاتي�محمد -09
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دراسة�-ي�الخطاب��م��4Ëمريكي�(التنظ?�N-ي�الدراسات��منية�لف�Nة�مابعد�الحرب�الباردة،�،�خالد�معمري�جند»ي -10

  .2008-2007 ،�الجزائرباتنة�،�كلية�الحقوق،�جامعةماجست?�Nذكرة،م)سبتم11�NOبعد�

اليــــة�مكافحــــة�Pرهــــاب،�مــــذكرة�ماجســــت?N،�جامعــــة�نــــايف�العربيــــة�،�دور�التنســــيق�-ــــي�فعخالــــد�عبــــد�العزيــــز�ا�ه5ــــÎع -11

  .2006،�اjملكة�السعودية�للعلوم��منية،�كلية�الدراسات�العليا،�الرياض

،�جـــــرائم�الحـــــرب�أمـــــام�اjحـــــاكم�الدوليـــــة�الجنائيـــــة،�مـــــذكرة�ماجســـــت?N،�كليـــــة�الحقـــــوق�والعلـــــوم�خلـــــف�هللا�صـــــ�-ينة -12

  .2007-2006 ،�الجزائرالسياسية،�جامعة�قسنطينة

،�حمايـــة�حقـــوق�Pنســـان،�مـــن�التـــدخل�الـــدوي�Pنســـاني�إـــى�مســـؤولية�الحمايـــة،�مـــذكرة�ماجســـت?N،�رجـــدال�أحمـــد -13

  .2016-2015 ،�الجزائركلية�الحقوق،�جامعة�بومرداس

14- êÒÓكلية�الحقوق،�جازايد�بن�عي�،N?ى�حفظ�السلم�و�من�الدولي?ن،�مذكرة�ماجستrسلحة�عjمعة�،�أثر�ال|}اعات�ا

  .2011-2010الجزائر�

،�الحرب�الوقائية�-ي�العقيدة�Pس�Nاتجية�للو8يات�اjتحدة��مريكية،�دراسة�حالة�الحـرب�عrـى�العـراق�عابر�نجوى  -15

  .2011) 3(،�مذكرة�ماجست?N،�كلية�العلوم�السياسية�وPع;م،جامعة�الجزائر2003عام�

اjنازعـــات�Pقليميـــة،�دراســـة�حالـــة�اســـتخدام��مـــم�اjتحـــدة�،�التـــدخل�الـــدوي�-ـــي�حـــل�عـــادل�محمـــد�عÑـــي�بوغرســـة -16

،�مـــذكرة�ماجســـت?N،�كليـــة�»قتصـــاد،�قســـم�العلـــوم�j1988-2008بـــدأ�التـــدخل�الـــدوي�-ـــي�قضـــية�الصـــحراء�الغربيـــة�مـــن�

  .2013السياسية،�جامعة�بنغازي،�ليبيا�

  .2011-2010 -)1(ست?N،�كلية�الحقوق،�جامعة�الجزائر،��فعال�اNOjرة�-ي�القانون�الدوي�الجنائي،�مذكرة�ماجعكيك�عن.- -17

،�،�الدفاع�الشر�ي�-ي�القانون�الدوي�العام،�مذكرة�ماجست?N،�كلية�الحقوق،�جامعة�قسنطينةالعمري�زقار�مونية -18

  .2011-2010 الجزائر

N،�كليـــة�الحقــــوق�،�إشـــكالية�الســـيادة�والتـــدخل�Pنســـاني،�حالـــة�الـــدول�العربيـــة،�مـــذكرة�ماجســـت?غـــرداين�خديجـــة -19

  .2015-2014 ،�الجزائروالعلوم�السياسية،�جامعة�تلمسان

،�اســــتخدام�القـــوة�اjفرطــــة�-ــــي�الحـــرب�دراســــة�فقهيــــة�مقارنـــة،�مــــذكرة�ماجســــت?N،�كليــــة�فاتنـــة�إســــماعيل�الشــــوبكي -20

  .2011 ،�فلسط?نالشريعة�والقانون،�الجامعة�Pس;مية،�غزة

لقـــــانون�الـــــدوي�Pنســـــاني،�مـــــذكرة�ماجســـــت?N،�كليـــــة�العلـــــوم�القانونيـــــة�،�حمايـــــة�أســـــرى�الحـــــرب�-ـــــي�افاطمـــــة�بلعـــــيش-21

  .2008-2007 ،�الجزائروPدارية،�جامعة�الشلف

،�مــــذكرة�ماجســــت?N،�كليــــة�)2011-2001مــــن�5+5دراســــة�حالــــة�حــــوار�( مغــــاربي�-،�التعــــاون��مËــــ��4وروفــــايزة�غنــــام -22

  .2012-2011الحقوق�والعلوم�السياسية،�جامعة�ت?}ي�وزو،�الجزائر

،�إشكالية�التدخل�Pنساني�الدوي�ومبدأ�عدم�التدخل�-ي�القـانون�الـدوي�العـام،�فراس�صابر�عبد�العزيز�الدوري -23

  .2017مذكرة�ماجست?N،�كلية�الحقوق،�جامعة�الشرق��وسط�،�عمان،��ردن

ســـــاني،�مــــذكرة�ماجســــت?N،�كليـــــة�،�دور�مجلــــس��مـــــن�الــــدوي�-ــــي�تنفيـــــذ�قواعــــد�القــــانون�الــــدوي�Pنلعمــــامرة�لينــــدة -24

  .2012الحقوق،�جامعة�ت?}ي�وزو،�الجزائر

،�ضــوابط�ممارســة�حــق�الـدفاع�الشــر�ي�-ــي�ظــل�القـانون�الــدوي�Pنســاني،�مــذكرة�ماجســت?N،�مخالـدي�عبــد�الكــريم -25

  .2012-2011 ،�الجزائركلية�الحقوق�والعلوم�السياسية،�جامعة�الشلف
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وة�-ــي�إطــار�القــانون�الــدوي�Pنســاني،�مــذكرة�ماجســت?N،�كليــة�الحقــوق�والعلــوم�،�اســتخدام�القــمــرزق�عبــد�القــادر -26

  .2012-2011)1(السياسية،�جامعة�الجزائر

27- êÌســرائيلية،�ممــدوح�عــز�الــدين�أبــو�الحســPي�العــام�وعــدم�مشــروعية�الحــروب�،�الــدفاع�الوقــائي�-ــي�القــانون�الــدو

  . 2015 ،�فلسط?نمذكرة�ماجست?N،�كلية�الحقوق،�جامعة��زهر،�غزة

28- êÒــــÓي،�ممـــدوح�محمــــد�يوســــف�عي،�)حالــــة�ال|ـــ}اع�الفلســــطيP�4Ëســــرائيrي(،�حـــق�الــــدفاع�الشـــر�ي�-ــــي�القــــانون�الـــدو

  .2013-2012مذكرة�ماجست?N،�كلية�الحقوق،�جامعة�الشرق��وسط،�عمان،��ردن�

  .N?2012،�كلية�الحقوق،�جامعة�الشرق��وسط،�عمان،��ردن�،�مشكلة�اjرتزقة�-ي�ال|}اعات�اjسلحة،�مذكرة��ماجستنمر�محمد�الشهوان -29

  ا�قاRت�-د
 01،�مجلــــــس��مــــــن�الــــــدوي�والقضــــــية�الســــــورية،�مجلــــــة�جامعــــــة�ج¼Gــــــان،�اjجلــــــدإبــــــراهيم�أحمــــــد�عبــــــد�الســــــامرائي -01

  ).155-142ص(،2017،�أربيل،�العراق01العدد

ي�ب?ن�الحظر�وPباحة،�مجلة�البحوث�والدراسـات�القانونيـة�،�»ستخدام�اjنفرد�للقوة�-ي�القانون�الدوأحمد�تمار -02

  ).221-198ص(،2018علوم�السياسية،�جامعة�البليدة،�الجزائر�،�كلية�الحقوق�وال14والسياسية،�العدد

،�صــباح�مصــباح�محمــود،�الغــزو�العســكري�كســبب�-ــي�جــرائم�Pرهــاب،�مجلــة�جامعــة�تكريــت�آدم�ســميان�الغريــري  -03

  ).76-48ص(،2013،�العراق�18،�العدد05،�السنة�05والسياسية،�اjجلدللعلوم�القانونية�

،�تقييم�نظام��من�الجما�ي�لçمم�اjتحدة�عrـى�ضـوء�السـابقة�العراقيـة،�مجلـة�قضـايا�تاريخيـة،�إسعاد�عكسة/ د�-04

  ).161-151ص(،2016ة�العليا�لçساتذة،�الجزائر،�اjدرس03العدد�

لية�الخلــط�بــ?ن�Pرهــاب�الــدوي�واjقاومــة�اjســلحة،�حالــة�اjقاومــة�الفلســـطينية،�،�إشــكاامحمــدي�بوزينــة�آمنــة/ د�-05

  ).59-11ص(،2016،�غّزة،�فلسط?ن�01العدد�01مجلة�جامعة�Pسراء�للعلوم�Pنسانية،�السنة

،�التـــــدخل�العســـــكري�£غـــــراض�إنســـــانية،�هـــــل�تعـــــزز�عقيـــــدة�الحمايـــــة�مشـــــروعية�اســـــتخدام�القـــــوة�إيـــــف�مـــــا�ســـــينغهام -06

  ).186-157ص(،2009،�جنيف876،�العدد�91ض�إنسانية،�مختارات�من�اjجلة�الدولية�للصليب��حمر،�اjجلد�£غرا

،�الشـركات�تـدُخل�الحـرب،�الشـركات�العسـكرية�و�منيـة�الخاصـة�والقـانون�الـدوي�Pنســاني،�إيمـانوي��كيـارا�جـي�ر -07

  ).157-109ص(،2006،�جنيف�863عدد�،�الj88جلد�مختارات�من�اjجلة�الدولية�للصليب��حمر،�ا

،�الحرب�عrى�Pرهاب�-ي�ضوء�القانون�الدوي،�مجلة�البحوث�القانونية،�كليـة�القـانون،�إيناس�عبد�هللا�أبو�حم5-ة -08

  ).78-48ص(،2014،�ليبيا�01ة�الثانية،�العددجامعة�مصراتة،�السن

ة�البحــوث�-ــي�الحقــوق�والعلــوم�السياســية،�جامعــة�،�مفهــوم�الجريمــة�اjنظمــة�دوليــا�ووطنيــا،�مجلــبــن�عمــارة�محمــد -09

  ).13-01ص(،2016،�الجزائر04،�العدد�j02جلدتيارت،�ا

،��مـن�الجمـا�ي�ومبـدأ�عـدم�التـدخل�-ـي�»ختصـاص�الـداخrي�للـدول،�اjجلـة�الجزائريـة�بن�منصور�عبد�الكريم/ د�-10

  ).261-229ص(،�2016الجام·ي�بتندوف،�الجزائرللدراسات�التاريخية�والقانونية،�العددان��ول�والثاني،�اjركز�

اjجلـة��كاديميـة�للبحـث�،�قواعـد�القـانون�الـدوي�الراهنـة�بـ?ن�الشـرعية�القانونيـة�والشـرعية�اjوازيـة،�بويÔي�جمال-11

  ).18-08ص(،2010،�جامعة�بجاية،�الجزائر�02دالقانوني،�العد

ــــــــــ-12 لدوليــــة�بــــ?ن�ضــــوابط�اjيثــــاق�ومقتضــــيات�اjمارســــة�الدوليــــة،�اjجلة�كاديميــــة�ـ،�اســــتخدام�القــــوة�-ــــي�الع;قــــات�اــــــــــــ

  ).147-133ص(،2011الجزائر،�كلية�الحقوق،�جامعة�بجاية،�02،�العدد�04للبحث�القانوني،�اjجلد�
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،�11،�»ســــتعجال�الــــدوي�-ــــي�حالــــة��زمــــات،�مجلــــة�العلــــوم�القانونيــــة�والسياســــية،�العــــددجرمــــون�محمــــد�الطــــاهر -13

  ).89-79ص(،2015امعة�الوادي،�الجزائرج

اjجلــد�،�نحــو�قــانون�دوــي�jكافحــة�Pرهــاب،�اjجلــة��كاديميــة�للبحــث�القــانوني،�جامعــة�بجايــة،�جغلــول�زغــدود/ د�-14

  ).74-56ص(،2014،�الجزائر01العدد�09

مية�للبحث�القانوني،�اjجلد�،�مبدأ�السيادة�ب?ن�التدخل�Pنساني�ومسؤولية�الحماية،�اjجلة��كاديحساني�خالد -15

  ).28-08ص(،�2012،�جامعة�بجاية،�الجزائر01،�العدد05

،�23،�اjجلة�الدولية�للقـانون،�العـدد�)جاستا(،�صدور�قانون�العدالة�ضد�رعاة�Pرهابحسن�عبد�الرحيم�السيد -16

  ).06-01ص(،2017عة�حمد�بن�خليفة�للنشر،�قطردار�جام

،�وسيلة�الحرب�-ي�السياسة�الخارجية��مريكية،�دراسة�تحليلية،�مجلة�د�هللازياد�خلف�عب&حسن�محمد�صالح -17

  ).305-292ص(،2009،�العراق01د�،�العد01جامعة�تكريت�للعلوم�القانونية�والسياسية،�اjجلد�

�،�التدخل�الدوي�من�أجل�نشر�الديمقراطية�وآثاره�السياسية،�بالتطبيق�عrىطارق�الجاسم&حمد�زه5-�شامية/ د�-18

  ).34-09ص(،2014،�سورية�06،�العدد36اjجلد�حالة�العراق،�مجلة�جامعة�البعث،�

،�اســــتخدام�القـــوة�ب�ـــNخيص�مـــن�مجلـــس��مـــن�-ــــي�إطـــار��مـــن�الجمـــا�ي،�مجلـــة�جامعــــة�خالـــد�أبـــو�ســـجود�حســـاني -19

  ).348-323ص(،�P�،2015مارات�01،�العدد�12الشارقة،�اjجلد

ون�الـــدوي�مـــن�الحـــرب�»ســـتباقية،�مجلـــة�جامعـــة�تكريـــت�للعلـــوم�القانونيـــة�،�موقـــف�القـــانخالـــد�عكـــاب�حســـون / د�-20

  ).309-284ص(،2011،العراق�12،�العدد�03،�السنة�03،�اjجلدوالسياسية

،�الشــــركات��منيــــة�الخاصــــة�-ــــي�ضــــوء�القــــانون�الــــدوي�Pنســــاني،�مجلــــة�جامعــــة�دمشــــق�للعلــــوم�»قتصــــادية�خديجــــة�عرســــان -21

  ).511- 489ص(،2012،�سورية�01،�العدد28اjجلد�والقانونية،�

،�التدخل�العسكري�Pنساني،�دراسة�-ي�اjنطلقات،�مجلة�الباحث�عبد�الكريم�هشام/د& خ5-ة�بن�عبد�العزيز/د�-22

  ).204-193ص(،2015،�جامعة�باتنة،�الجزائر05د�للدراسات��كاديمية،�العد

اطيـــــة�الفتيـــــة�-ــــــي�الجزائـــــر،�مجلـــــة�العلـــــوم�السياســــــية�،�العنــــــف�السيا^ـــــ[�4والتجربـــــة�الديمقر درويـــــش�عبـــــد�ا�جيـــــد -23

  ).110-86ص(،2017العربي،�العدد��ول،�برل?نوالقانون،�اjركز�الديمقراطي�

،�جامعـــة�17دد،�عســـكرة�ال|}اعـــات�السياســة�-ـــي�ليبيـــا،�مجلـــة�دفـــاتر�السياســـة�والقـــانون،�العـــرجـــب�ضـــو�ا�ـــريض/ د�-24

  ).92-77ص(،2017ورقلة،�الجزائر

مواجهــة�Pرهــاب�(،��مــن�الجمــا�ي�ودوره�-ــي�تــدعيم�الســلم�و�مــن�الــدولي?ن�وحقــوق�Pنســانســم�صــالحرعــد�قا/ د�-25

  ).66-41ص(،2017،�ب?Nوت24العدد��04،�السنة�،�مجلة�جيل�حقوق�Pنسان)نموذجا

jفكـــر،�،�الحـــدود�بـــ?ن�Pرهـــاب�الـــدوي�وحركـــات�التحـــرر�الـــوط�4Ëوفقـــا�£حكـــام�القـــانون�الـــدوي،�مجلـــة�ارمـــزي�حوحـــو -26

  ).166-157ص(،2008،�الجزائر03ة�بسكرة،�العدد�جامع

،�اللجوء�للشركات�العسكرية�و�منية�الخاصة�-ي�إطار�عمليـات�حفـظ�السـ;م��مميـة،�مجلـة�زعادي�محمد�جلول  -27

jنسانية،�جامعة�الجلفة،�اP340-321ص(،2017،�الجزائر03،�العدد�10جلد�الحقوق�والعلوم�.(  

،�إشــكالية�بنــاء�النظــام�السيا^ــ[�4-ــي�بورمــا،�اjجلــة�الجزائريــة�لçمــن�والتنميــة،�شــم�ل�وليــد&الحــق�زغــدار�عبــد/ د -28

  ).212-200ص(،2016،�الجزائر)1(جامعة�باتنة��العدد�الثامن،
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�36،�مســـألة�الحـــرب�-ـــي�الفلســـفة�اjعاصـــرة،�الحـــرب�العادلـــة�مثـــا8،�مجلـــة�عـــالم�الفكـــر،�اjجلـــدالـــزواوي�بغـــورة/ د -29

  ).76-51ص(،2007الوط�4Ëللثقافة�والفنون�و¤داب،الكويتjجلس�،�ا02العدد

،�مـــدى�مشـــروعية�عمليـــات�القتـــل�اjحـــدد�الهـــدف�بالطـــائرات�اjســـ?Nة�-ـــي�إطـــار�القـــانون�ســـالم�أنـــور�أحمـــد�العبيـــدي -30

  ).356-316ص(،2014العراق�،22الدوي�Pنساني،�مجلة�جامعة�تكريت�للعلوم�القانونية،�السنة�السادسة،�العدد

،�اjسؤولية�عن�ان Gاكات�الشركات��منية�الخاصة�لحقوق�Pنسان�-ي�اسماعيل�نعمة�عبود&سرمد�عامر�عباس -31

م�،�العــــدد��ول،�كليــــة�ال�Nبيــــة�للعلــــو 22ضــــوء�ان Gاكــــات�شــــركة�بــــ;ك�ووتــــر�-ــــي�العــــراق،�مجلــــة�العلــــوم�Pنســــانية،�اjجلــــد

  ).377-359ص(،P2015نسانية،�دياى،�العراق

،�التــــدخل�Pنســــاني�الــــدوي�لحمايــــة�حقــــوق��قليــــات�-ــــي�محمــــد�فــــوزي�زيــــدان�الجبــــوري&الم�ســــلطان�الشــــبكيســــعد�ســــ -32

  ).591-562ص(،2016،�العراق30،�العدد�j05جلد�ا�08ضوء�القانون�الدوي�العام،�مجلة�جامعة�تكريت�للحقوق،�السنة�

ان Gــــاء�الحــــرب�البــــاردة،�مجلــــة�الدراســــات��،�القــــوة�وأثرهــــا�-ــــي�الع;قــــات�الدوليــــة�بعــــدســــليمان�محمــــد�عمــــر�منصــــور  -33

  ).187-166ص(،2018الديمقراطي�العربي،�برل?ن،أjانيا�،�اjركز�01،�العدد01»س�Nاتيجية�والعسكرية،�اjجلد

،�التــــــدخل�الــــــدوي�Pنســـــاني�-ــــــي�ظــــــل�نصــــــوص�وأحكــــــام�القــــــانون�الــــــدوي،�اjجلــــــة��كاديميــــــة�للبحــــــث�ســــــم5-ة�ســــــ�م -34

  ).121-99ص(،2014،�الجزائر01،�العدد09اjجلدوالعلوم�السياسية،�جامعة�بجاية،�القانوني،�كلية�الحقوق�

�36،�الحــــرب�ظــــاهرة�تاريخيــــة،�مــــدخل�مــــن�أجــــل�فهــــم�سوســــيولوâي،�مجلــــة�عــــالم�الفكــــر،�اjجلــــدســــّيار�الجميــــل/ د�-35

  ).35-07ص(،2007فة�والفنون�و¤داب،�الكويت،�اjجلس�الوط�4Ëللثقا02العدد

شكالية�الع;قة�ب?ن�ظاهرة�Pرهاب�العابر�للحدود�والجريمة�اjنظمة،�قراءة�مقارنـة�-ـي�الوسـائل�،�إشاكر�ظريف/ د�-36

  ).694-676ص(،2017،�الجزائر11،�العدد)1(اتنة�و�هداف،�مجلة�الباحث�للدراسات��كاديمية،�جامعة�ب

  ).444-432ص(،2017الجزائر�08العدد��س�مليانة،،�الدفاع�الشر�ي�الوقائي،�مجلة�صوت�القانون،�جامعة�خميشباح�ع�ء -37

،�أركــــان�جريمــــة�العــــدوان�-ــــي�النظــــام��سا^ــــ[�4للمحكمــــة�الجنائيــــة�الدوليــــة�مــــن�خــــ;ل�اjــــؤتمر�شــــبل�بــــدر�الــــدين/ د -38

اســــية،�جامعــــة�بســــكرة،�،�كليــــة�الحقــــوق�والعلــــوم�السي12،�مجلــــة�اjفكــــر،�العــــدد2010بكمبــــا�8-ــــي�جــــوان��»ستعرا�ــــ[4

  ).136-123ص(،2015الجزائر

،�الديمقراطيــــة�بــــ?ن�اjفهــــوم?ن�الغربــــي�وPســــ;مي،�مجلــــة�جامعــــة�تكريــــت�للعلــــوم�القانونيــــة�شــــتيوي�عبــــد�مطــــر/ د -39

  ).214-181ص(،2010،�العراق�06،�العدد�02لسنة�والسياسية،�ا

اjركـــــز�العربــــي�لçبحـــــاث��،09،�الحــــرب�بــــ?ن�التحـــــريم�والتقنــــ?ن،�مجلــــة�سياســـــات�عربيــــة،�العــــددشــــمامة�خ5ــــ-�الـــــدين-40

  ).43-31ص(،2014راسة�السياسات،�الدوحة�ود

وانعكاســــــــــاته�عrــــــــــى�القــــــــــانون�الــــــــــدوي�والع;قــــــــــات�الدوليــــــــــة،�مجلــــــــــة�العلــــــــــوم�" جاســــــــــتا"،�قــــــــــانون�شــــــــــهرزاد�نــــــــــوار/ د -41

  ).221-211ص(،2018،�جامعة�قسنطينة،�الجزائر49العدد�) أ(Pنسانية،اjجلد

الخاصـــــة�العاملـــــة�-ـــــي�العـــــراق،�مجلـــــة�الدراســـــات�،�مشـــــروعية�عمـــــل�الشـــــركات��منيـــــة�شـــــه�ء�كمـــــال�عبـــــد�الجـــــواد -42

  ).326-301ص(،2010لعراق�،�اjوصل،�اP20قليمية،�العدد�

،�التنظــــــيم�القــــــانوني�الــــــوط�4Ëللشــــــركات��منيــــــة�الخاصــــــة�العاملــــــة�-ــــــي�طيبــــــة�جــــــواد�حمــــــد�ا�ختــــــار&صــــــدام�حســــــ5ن�الفــــــت�وي  -43

  ).468-406ص(،2016،العراق،01،�العدد�08بابل،�اjجلد�العراق،مجلة�اjحقق�الحrي�للعلوم�القانونية�والسياسية،�جامعة�

،�التمي?ـ}�بـ?ن�Pرهـاب�والكفـاح�اjسـلح�عrـى�ضـوء�مبـدأ�تحـريم�اسـتخدام�القـوة�-ـي�القـانون�الـدوي،�طارق�م�-وك�تـراي -44

  ).1316-1301ص(،2016،�الجامعة��ردنية،�عمان03،�ملحق�43مجلة�دراسات�علوم�الشريعة�والقانون،�اjجلد�
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،�06،�واقـــع�حمايـــة�الحـــق�-ـــي�الحيـــاة�-ـــي�ال|}اعـــات�اjســـلحة،�اjجلـــة��كاديميـــة�للبحـــث�القـــانوني،�اjجلـــدطـــاه5-�رابـــح-45

  ).244-231ص(،2012،�جامعة�بجاية،�الجزائر02ددالع

،�مشـــروعية�الحــرب�-ـــي�الشــريعة�Pســـ;مية�والقــانون�الـــدوي�العــام،�مجلـــة�جامعـــة�طلعــت�جيـــاد�لïـــي�الحديــدي/ د�-46

  ).115-97ص(،2009،�العراق02،�العدد04اjجلد�،04السنة�كركوك،�

�،20،�العـــــدد�07،�التــــدخل�-ـــــي�الع;قـــــات�الدوليـــــة�رؤيـــــة�قانونيــــة،�مجلـــــة�الكوفـــــة،�اjجلـــــد�عـــــادل�حمـــــزة�ال�Îونـــــي/ د�-47

  ).98-76ص(،2014العراق�

سـ;م،�مجلـة�جيـل�،�خصخصـة�السـ;م�-ـي�إطـار�التعاقـد�الجديـد�£جـل�بنـاء�السـامية�بـن�حجـاز&عبد�الحـق�زغـدار -48

  ).28-19ص(،2017،�مركز�جيل�البحث�العلم4،�ب?Nوت�09د�الدراسات�السياسية�والع;قات�الدولية،�العد

،�مساهمة�-ي�دراسة�نظـام��مـن�الجمـا�ي�بالع;قـات�الدوليـة،�مجلـة�العلـوم�القانونيـة�عبد�الحكيم�ضو�زامونه/ د�-49

  ).199-177ص(،2016معة�الزاوية،�ليبيا�قوق،�جا،�كلية�الح08،�العدد�04والشرعية،�السنة�

،�موقـــــف�القـــــانون�الـــــدوي�مـــــن�احـــــت;ل�العـــــراق،�مجلـــــة�جامعـــــة�تكريـــــت�للعلـــــوم�القانونيـــــة�عبـــــد�الســـــتار�جميÑـــــي/ د�-50

  ).32-02ص(،2012،�العراق�15،�العدد�04لسنة�،�ا04والسياسية،�اjجلد�

يعـة�القانونيـة�للـدفاع�الشـر�ي�بـ?ن�القـانون�،�الطبأنـس�محمـود�خلـف�الجبـوري&عبد�العزيز�رمضان�الخطابي/ د�-51

،�04الســنة�،�03الــدوي�الجنــائي�والقــانون�الجنــائي�الــداخrي،�مجلــة�جامعــة�تكريــت�للعلــوم�القانونيــة�والسياســية،�اjجلــد

  ).54-32ص(،2011،�العراق�12العدد

لفلســــطينية،�مجلــــة�جيــــل�وآخــــرون،�حــــق�الــــدفاع�الشــــر�ي�-ــــي�القــــانون�الــــدوي،�حالــــة�اjقاومــــة�اعــــدنان�الحجــــار�/ د�-52

  ).104-79ص(،�2016،�ب?Nوت�09حقوق�Pنسان،�السنة�الثالثة�العدد�

،�الجريمـــة�اjنظمــة�بـــ?ن�¤ثــار�وطــرق�اjواجهـــة،�مجلــة�البحــوث�والدراســـات�القانونيــة�والسياســـية�عكــروم�عــادل/ د�-53

  ).141-123ص(،2012،�الجزائر03و»قتصادية،�جامعة�سعد�دحلب�البليدة،�العدد

مجلــــــة�البحـــــــوث�الوضــــــع�القـــــــانوني�للمرتزقــــــة�ومـــــــوظفي�الشــــــركات��منيـــــــة�الخاصــــــة�أثنـــــــاء�ال|}اعــــــات�اjســـــــلحة،�ــــــــ�ــــــــــــــــــــــ�-54

،�)2(جامعـــــــــــــــة�البليـــــــــــــــدة�،�كليـــــــــــــــة�الحقـــــــــــــــوق�والعلـــــــــــــــوم�السياســـــــــــــــية،�06والدراســـــــــــــــات�القانونيـــــــــــــــة�والسياســـــــــــــــية،�العـــــــــــــــدد�

  ).207-180ص(،2013الجزائر

التـــدخل�العســـكري�-ـــي�الـــيمن�بم?ـــ}ان�القضـــاء�الجنـــائي�الـــدوي،�مجلـــة�العلـــوم�السياســـية�،�علـــوي�عÑـــي�الشـــار�ي/ د�-55

  ).40-09ص(،2017،�اjركز�الديمقراطي�العربي،�برل?ن،�أjانيا�04،�العدد01والقانون،�اjجلد

لعلـــوم�،�ديمقراطيــة�العـــراق�الجديــد،�متطلبــات�تنفيــذ�الرؤيــة�اjســـتقبلية،�مجلــة�جامعــة�تكريــت�لعÑــي�العبيــدي/ د�-56

  ).375-357ص(،2013،�العراق�20،�العدد�06لسنة�،�ا01القانونية�والسياسية،�اjجلد

،�25لـــــــة�الكوفـــــــة،�العـــــــدد،�اjركـــــــز�القـــــــانوني�£ســـــــرى�الحـــــــرب�-ـــــــي�القـــــــانون�الـــــــدوي�Pنســـــــاني،�مجعمـــــــار�مـــــــراد�غركـــــــان-57

  ). 249-218ص(،2015العراق

اjناعة�واjخاطر�وال Gديـدات�-ـي�إطـار�العوjـة،�مجلـة�الفكـر��،�فكرة��من�الوط�4Ëالشامل�-ي�مواجهة�قلةعمر�بعزوز -58

  ).199-174ص(،2004،�الجزائر06لجزائري،�العدد�الjNOاني�jجلس��مة�ا

،�إشـــــكالية�الفاعليـــــة�-ـــــي�القـــــانون�الـــــدوي�العـــــام�اjعاصـــــر،�مجلـــــة�جامعـــــة�تكريـــــت�للعلـــــوم�عمـــــر�عبـــــد�الحميـــــد�عمـــــر -59

 ).358-310ص(،2011ق�،�العرا12د،�العد03القانونية�والسياسية،�اjجلد
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،�حمايــة�اjمتلكــات�الثقافيـــة�زمــن�ال|}اعــات�اjســـلحة�-ــي�ظــل�الNOوتوكـــول�الثــاني�8تفاقيـــة�فاطمــة�حســن�شـــبيب/ د�-60

،�28،�العــــــدد01اjجلـــــد،�07،�مجلـــــة�جامعـــــة�تكريــــــت�للعلـــــوم�القانونيـــــة،�الســـــنة�1999-03-26اjعتمـــــد�-ـــــي��81954هـــــاي�

  ).177،229ص(،2015العراق�

حالــة�العــراق�(،�مبـدأ�تحــريم�اللجـوء�إــى�القــوة�بـ?ن�الشــرعية�القانونيـة�والتNOيــرات�السياسـية�فتÔـي�محمــد�فتÔــي/ د -61

  ).500-434ص(،2016،�العراق�08،�السنة�30لعدد�ا�06،�مجلة�جامعة�تكريت�للحقوق،�اjجلد�)نموذجا

د�قانوني�وتعسف�-ي�استعمال�الحق،�مجلة�،�Pرهاب�الدوي�وحق�»ستخدام�اjشروع�للقوة،�تقييفوزازي�حس5ن -62

  ).260-235ص(،2017،�الجزائر08مليانة،�العدد��صوت�القانون،�كلية�الحقوق�والعلوم�السياسية،�جامعة�خميس

،�Pجـــرام�اjـــنظم�الـــدوي،�تمي?ـــ}�الجريمـــة�اjنظمـــة�العـــابرة�للحـــدود�عـــن�الجريمـــة�الدوليـــة،�مجلـــة�دفـــاتر�قـــارة�وليـــد/  -63

  ).297-281ص(،2013،�الجزائر09ة�ورقلة،�العدد�ن،�جامعالسياسة�والقانو 

،�عناصـــر�تتعلـــق�بالتعاقـــد�مـــع�الشـــركات��منيـــة�والعســـكرية�الخاصـــة�وتنظـــيم�عملهـــا،�مختـــارات�مـــن�مايكـــل�كوتييـــه -64

jجلة�الدولية�للصليب��حمر،�اj202-173ص(،2006،�جنيف،�863،�العدد�88جلد�ا.(  

،�مجلـة�دراسـات�)دراسـة�حالـة�العـراق( من�الجما�ي�-ي�ظل�سياسات�التدخل�الدوي،�واقع�� محمد�أحمد�ا�قداد -65

  ).382-363ص(،2005،�جامعة��ردن،�عمان02لعدد،�ا32العلوم�Pنسانية�و»جتماعية،�اjجلد

 5،�جهــود�اjؤسســات�Pقليميــة�Pفريقيــة�-ــي�مكافحــة�Pرهــاب،�دراســة�تطبيقيــة�عــن�اjجموعــة�محمــد�بشــر�جــوب -66

)G5 (فريقي،�مجلة�دراسات�إفريقيPس;مي،�لندن�للساحل�Pنتدى�j2017ة،�ا،)36-26ص.(  

،�الديمقراطيــة�عOــ�Nالقــانون�الــدوي،�هــل�يصــلح�التطبيــق�القســري؟�مجلــة�اjجلــس�الدســتوري�محمــد�بوســلطان/ د�-67

  ).157-143ص(،2013،�الجزائر02لجزائري،�العدد�ا

الحكـم�الصـالح�ودورهمـا�-ـي�اسـتقرار��نظمـة�واjجتمعـات،�مجلـة�الكوفـة،�،�الديمقراطيـة�و محمد�حسـن�دخيـل/ د�-68

  ).57-37ص(،2011،�العراق09،�العدد�j04جلد�ا

،�التــدخل�الــدوي�Pنســاني�وإضــعاف�الحقــوق�الســيادية�بــ?ن�قــوة�الشــرعية�وشــرعية�القــوة،�مجلــة�محمــد�شــاعة/ د�-69

  ).617-602ص(،2018معة�الوادي،�الجزائر،�جا02د،�العد09العلوم�القانونية�والسياسية،�اjجلد�

،�أزمة�القانون�الدوي�اjعاصر�-ي�ضوء�العدوان��مريكي�عrى�العراق،حولية�أم�45-ي�محمد�شوñي�عبد�العال/ د�- 70

،�ttps://bit.ly/2zojpq7h: علىاjوقع�Pلك�Nوني)PDF(-ي�شكل�ملف�العالم،�مركز�الحضارة�للدراسات،�بحث�منشور 

  ).170-147ص(،2019-06-28: تاريخ�»ط;ع

،�دور�الشـركات��منيـة�الخاصـة�-ـي�التـدخل�-ـي�ال|}اعـات�اjسـلحة�وان Gاكـات�حقـوق�Pنسـان،�محمد�الصالح�جمـال-71

اسـية�تيجية�والسي،�اjركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�Pس�Nا06العدد��02مجلة�العلوم�السياسية�والقانون،�اjجلد�

  ).345-326ص(،2018و»قتصادية،�أjانيا�

،�اjركز�العربي�23،�مسؤولية�الحماية،�إعادة�إحياء�التدخل�Pنساني،�مجلة�سياسات�عربية،�العددمحمد�علوان -72

 ç38-20ص(،2016بحاث�ودراسة�السياسات،�قطرل.(  

م�القـــوة�-ــــي�الع;قـــات�الدوليــــة،�مجلـــة�الرافــــدين�،�حـــق�الــــدفاع�الشـــر�ي�وإباحــــة�اســـتخدامحمـــد�يــــونس�الصـــائغ/ د�-73

  ).221-173ص(،2007،�العراق34،�العدد�12السنة�،�09للحقوق،�اjجلد�

ـــــ�أســــانيد�الو8يــــات�اjتحــــدة�بشــــأن�الحــــرب�»ســــتباقية،�مجلــــة�الرافــــدين�للحقــــوق،�اjجلــــد�ــــــــــــــ�-74 ،�كليــــة�40،�العــــدد�11ـــــ

  ).282-229(،2009قوق،�جامعة�اjوصل،�العراق�الح
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،�اjجلــس�الــوط02�4Ëالعــدد�36،�الحــروب�Pســ;مية،�مجلــة�عــالم�الفكــر،�اjجلــدمحمــود�إســماعيل�عبــد�الــرازق / د -75

  ).236-225ص(،2007 للثقافة�والفنون�و¤داب،�الكويت

تقبل�العربــي،�مركــز�،�مســؤولية�الشــركات��منيـة�عــن�ان Gــاك�حقـوق�Pنســان،�بــ;ك�ووتــر�نموذجـا،�اjســمحمـود�جميــل�الجنــدي -76

jوت�422،�العدد�36جلد�دراسات�الوحدة�العربية،�اN?86- 73ص(،2014،�ب .(  

،�دور��حـــ;ف�العســـكرية�-ـــي�حفـــظ��مـــن�الجمـــا�ي�الـــدوي�وفقـــا�jيثـــاق��مـــم�اjتحـــدة،�مرغÌـــ¿�ح5ـــÎوم�بـــدر�الـــدين -77

  ).104-91ص(،2014،�جامعة�الوادي،�الجزائر08مجلة�العلوم�القانونية�والسياسية،�العدد

،�حماية�السكان�اjدني?ن�-ي�العراق�من�الشركات��منية�الخاصة�-ي�ظل�»حت;ل،�مشرف�وسمي�محمد�الشمري  -78

  ).340-320ص(،2011،�العراق04،�العدد�j10جلد�مجلة�أبحاث�كلية�ال�Nبية��ساسية،�ا

العـــام،�مجلـــة�مـــداد�¤داب،�الجامعـــة�،�Pرهـــاب�وحـــق�الـــدفاع�الشـــر�ي�-ـــي�القـــانون�الـــدوي�مصـــلح�حســـن�أحمـــد/ د�-79

  ).518-490ص(،2014،�العراق�08لعراقية،�العدد�ا

ة�الكوفـة�،�دور�مجلـس��مـن�-ـي�الحـد�مـن�تمويـل�Pرهـاب،�مجلـمحمـد�جبـار�جـدوع�العبـد»ي&مو�êÒçإلياس�عبـاس -80

  ).261-225ص(،2015،�العراق�23العدد�

ت�البيئيــة�لل|}اعــات�اjسـلحة�وPجــراءات�الرقابيــة�للحــد�مGHــا،�،�التــأث?Nاظــافر�أحمــد�منــديل&نـاظر�أحمــد�منــديل/ د�-81

  ).161-122ص(،2016العراق�،30،�العدد�05،�اjجلد�08مجلة�جامعة�تكريت�للحقوق،�السنة�

مســـاءلة�القـــوات��جنبيـــة�والعـــامل?ن�معهـــا�-ـــي�العـــراق�قضـــائيا،��،طيبـــة�جـــواد�حمـــد�ا�ختـــار&نـــور�ســـالم�عÑـــي�ســـليمان -82

-307ص(،�2017،�بابــــل،�العــــراق02،�العــــدد�09ي�للعلــــوم�القانونيــــة�والسياســــية،�جامعــــة�بابــــل،�اjجلــــد�مجلــــة�اjحقــــق�الحrــــ

382.(  

جنيـــــف��،858العـــــدد��ن�اjجلـــــة�الدوليــــة�للصـــــليب��حمــــر،،�Pســــ;م�والقـــــانون�الــــدوي،�مختـــــارات�مــــوهبــــة�الزحيÑـــــي -83

  ).124-111ص(،2005

ان�واح�ـــNام�ســـيادة�الدولـــة�-ـــي�ظـــل�الشـــرعية�الدوليـــة�الراهنـــة،�،�التقـــاطع�بـــ?ن�حمايـــة�حقـــوق�Pنســـيحيـــاوي�مختـــار -84

  ).304-284ص(،2018،�جامعة��غواط،�الجزائر02،�العدد04مجلة�الدراسات�القانونية�والسياسية،�اjجلد

،�01س�مليانة،�العدد،�التعاون�الدوي�-ي�مكافحة�Pجرام�اjنظم،�مجلة�صوت�القانون،�جامعة�خمييعقر�الطاهر -85

  ).114-89ص(،2014ائرالجز 

  )ا�عاهدات،�القرارات�الدولية،�mحكام�القضائية(النصوص�القانونية��-د
  ا�عاهدات�و�ع�نات�الدولية�-1/د

  .1919عهــد�عصبــة��مــم�لعام��-

  .1945ميثــاق��مــم�اjتحدة��لعام��-

  .1945ميثاق�جامعـة�الدول�العربية�لعام��-

أ،�بتاريخ�/217،�الصادر�بموجب�قرار�الجمعية�العامة�لçمم�اjتحدة�رقم�P1948نسان�لعام��Pع;ن�العالم�4لحقوق �-

  A/RES/217(III):،�الوثيقة�رقم10-12-1948

 .1948ميثاق�منظمة�الدّول��مريكية�لعام��-

  .1949تحس?ن�حال�الجر�ى�واjر�[��بالقوات�اjسلحة�-ي�اjيدان�لعام�: اتفاقية�جنيف��وى�-

  .1949تحس?ن�حال�جر�ى�ومر�[��وغرúى�القوات�اjسلحة�-ي�البحار�لعام�: فاقية�جنيف�الثانيةات�-
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  .1949بشأن�معاملة�أسرى�الحرب�لعام�: اتفاقية�جنيف�الثالثة�-

  .1949حماية��شخاص�اjدني?ن�-ي�وقت�الحرب�لعام�: اتفاقية�جنيف�الرابعة�-

  .1950»تفاقية��وروبية�لحقوق�Pنسان�لعام��-

  .1963ميثاق�منظمة�الوحدة�Pفريقية�لعام��-

  .1966العهد�الدوي�الخاص�بالحقوق�اjدنية�والسياسية�لعام� -

  .1966العهد�الدوي�الخاص�بالحقوق�»قتصادية�و»جتماعية�والثقافية�لعام� -

  .1969اتفاقية�قانون�اjعاهدات�ب?ن�الدول�لعام� -

  .1969ان�لعام�»تفاقية��مريكية�لحقوق�Pنس�-

  .1949واjتعلق�بحماية�ضحايا�اjنازعات�الدولية�اjسلحة،اjلحق�باتفاقيات�جنيف�لعام�،�1977لعام�الNOوتوكوÎ8ضا-ي��ول�-

اjتعلــــــق�بحمايــــــة�ضــــــحايا�اjنازعــــــات��1949اjلحــــــق�باتفاقيــــــات�جنيــــــف�لعــــــام��1977الNOوتوكــــــول�Pضــــــا-ي�الثــــــاني�لعــــــام��-

  .اjسلحة�غ?�Nالدولية

  .j1981يثاق�Pفريقي�لحقوق�Pنسان�والشعوب�لعام�ا�-

  .1998»تفاقية�العربية�jكافحة�Pرهاب�لعام��-

  .1998نظام�روما��سا^[�4اjتعلق�باjحكمة�الجنائية�الدولية�لعام��-

  . 1999معاهدة�منظمة�اjؤتمر�Pس;مي�jكافحة�Pرهاب�الدوي�لعام��-

  .2000حاد��وروبي�لعام�ميثاق�الحقوق��ساسية�ل;ت�-

  .2000القانون�التأسي½[�4ل;تحاد�Pفريقي�لعام�

  .2000اتفاقية��مم�اjتحدة�jكافحة�الجريمة�اjنظمة�ع�NOالوطنية�لعام��-

  .2004اjيثاق�العربي�لحقوق�Pنسان�لعام��-

  الدولية القرارات�والوثاق�-2/د
  قرارات�مجلس�mمن�الدو»ي�-2/1/د

ال Gديـــدات�ال5ـــ�4يتعــرض�لهـــا�الســـ;م�و�مـــن�اjتعلــق�ب2001-09-28: اjـــؤرخ�-ـــي�S/RES/1373: �مـــن�رقــمقــرار�مجلـــس� -

  .الدوليان�نتيجة�لçعمال�Pرهابية

  .،�اjتعلقة�بالحالة�ب?ن�العراق�والكويت2003-03-26،�اjؤرخة�-ي�S/PV.4726وثيقة�مجلس��من�رقم��-

،�بشـــأن�»ل�}امـــات�القانونيـــة�06/10/2008: ،�مجلـــس��مـــن�الـــدوي،�بتـــاريخA/63/467-S/2008/636:وثيقـــة�مـــون�Nو�رقـــم -

  .الدولية�واjمارسات�السليمة�للدول�ذات�الصلة�بعمليات�الشركات�العسكرية�و�منية�الخاصة�أثناء�ال|}اع�اjسلح

  .علق�بماي،�اjت20/12/2012:بتاريخ66065A-12:،�الوثيقة�رقم/2085/2012S/RESقرار�مجلس��من�رقم��-

،�اjتعلـق�با£خطـار�ال5ـ27/01/2014�4بتـاريخ�21791A-14 : ،�الوثيقة�رقم2133/2014S/RESقرار�مجلس��من�رقم��-

  .�Gدد�الس;م�و�من�الدولي?ن�من�جّراء��عمال�Pرهابية

  .ها�الس;م�و�من�الدولي?ن،�اjتعلق�بال Gديدات�ال�45يتعرض�ل2014-12-19: اjؤرخ�-يS/RES/2195: قرار�مجلس��من�رقم�-

  .،�اjتعلق�بمسألة�الصحراء�الغربية2019-04-30،�اjؤرخ�-ي�S/RES/2468/2019: قرار�مجلس��من�الدوي�رقم�-
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  قرارات�الجمعية�العامة�لòمم�ا�تحدة�-2/2/د
،�وحمايـــة�اســـتق;لها�،�إعـــ;ن�عـــدم�جـــواز�التـــدخل�-ـــي�الشـــؤون�الداخليـــة�للـــدول 1965لعـــام�) 20الـــدورة�( 2131القـــرار��-

  .)(A/RES/2131/XX: وسياد�Gا،الوثيقة�رقم

،�إعــ;ن�مبــادئ�القــانون�الــدوي�اjتعلقــة�بالع;قــات�الوديــة�والتعــاون�بــ?ن�الــدول�1970لعــام�) 25الــدورة�( 2625القــرار��-

  .)A/RES/2625/XXV(:وفقا�jيثاق��مم�اjتحدة،الوثيقة�رقم

) 42/22(متناع�عن�ال Gديد�باستعمال�القوة�أو�استعمالها�-ي�الع;قات�الدولية�رقم�إع;ن�بشأن�زيادة�فعالية�مبدأ�» �-

  ).(A/42/41: ،�الوثيقة�رقم1987لعام

،�اjتعلــق�بالتــداب?�Nالراميــة�إــى�منــع�1989-12-04،�اjــؤرخ�-ــي�/44/29A/RES: قــرار�الجمعيــة�العامــة�لçمــم�اjتحــدة�رقــم�-

  .Pرهاب�الدوي

،�اjتعلـــق�بالتـــداب?�Nالراميـــة�إـــى�09/12/1991: اjـــؤرخ�-ـــي،�A/RES/51/46: امـــة�لçمـــم�اjتحـــدة�رقـــمقـــرار�الجمعيـــة�الع�-

  .القضاء�عrى�Pرهاب�الدوي

  .،�اjتعلق�بالتداب?�Nالرامية�إى�القضاء�عrى�Pرهاب�الدوي1995-02-17: بتاريخ،A/RES/49/60: قرار�الجمعية�العامة�رقم�-

وي�اjتعلــــــــــق�باjســــــــــؤولية�الدوليــــــــــة�للــــــــــدول�عــــــــــن�الفعــــــــــل�غ?ــــــــــ�Nاjشــــــــــروع�دوليــــــــــا،�الوثيقــــــــــة�تقريــــــــــر�لجنــــــــــة�القــــــــــانون�الــــــــــد�-

  .2001-11-26:،�الجمعية�العامة�لçمم�اjتحدة،�بتاريخA/56/589:رقم

،�اjتعلـــــــق�بحـــــــق�الشـــــــعب�2004-12-20،�اjـــــــؤرخ�-ـــــــي�A/RES/59/179: قـــــــرار�الجمعيـــــــة�العامـــــــة�لçمـــــــم�اjتحـــــــدة�رقـــــــم�-

N?صj�4-ي�تقرير�اËالفلسطي.  

،�اjتعلـق�با8تفاقيـة�الدوليــة�لقمـع�أعمــال�2005-09-14،�اjـؤرخ�-ــي�59/290: قـرار�الجمعيـة�العامــة�لçمـم�اjتحـدة�رقــم -

  .Pرهاب�النووي

،�اjتعلـــــق�2005-09-16:  بتـــــاريخA/RES/60/1:الوثيقـــــة�رقـــــم،�A/60/L.1قــــرار�الجمعيـــــة�العامـــــة�لçمـــــم�اjتحـــــدة�رقــــم��-

  .بالقمة�العاjية

،�اjتعلــــق�بإســــ�Nاتيجية��مــــم�2006-09-20،�اjــــؤرخ�-ــــي�A/RES/60/288: عيــــة�العامــــة�لçمــــم�اjتحــــدة�رقــــمقــــرار�الجم�-

  .اjتحدة�العاjية�jكافحة�Pرهاب

،�الجمعية�العامة�لçمم�اjتحدة،��A/HRC/15/25مشروع�»تفاقية�اjتعلقة�بالشركات�العسكرية�و�منية�الخاصة،�الوثيقة�رقم��- 

  .2010- 07- 05بتاريخ�

،�اjتعلق�بتسوية�قضية�فلسـط?ن�2016-11-30،�اjؤرخ�-ي�A/RES/71/23: قرار�الجمعية�العامة�لçمم�اjتحدة�رقم�-

  .بالوسائل�السلمية

  .اjتعلق�بمسألة�الصحراء�الغربية،2016-12-06،اjؤرخ�-ي�A/RES/71/106: قرار�الجمعية�العامة�لçمم�اjتحدة�رقم�-

،�اjتعلـــق�بتنفيــــذ�إعـــ;ن�مــــنح�2016-12-06،�اjـــؤرخ�-ــــي�A/RES/71/122: لçمــــم�اjتحـــدة�رقــــم�قـــرار�الجمعيــــة�العامـــة�-

  .»ستق;ل�للبلدان�والشعوب�اjستعَمرة

،�اjتعلـــق�باســـتخدام�اjرتزقـــة�2016-12-19،�اjـــؤرخ�-ـــي�A/RES/71/182: قـــرار�الجمعيـــة�العامـــة�لçمـــم�اjتحـــدة�رقـــم�-

  .ممارسة�حق�الشعوب�-ي�تقرير�اjص?�Nكوسيلة�8ن Gاك�حقوق�Pنسان�وإعاقة

،�اjتعلق�باÎعمـال�العـالم�4لحـق�2016-12-19،�اjؤرخ�-ي�A/RES/71/183: قرار�الجمعية�العامة�لçمم�اjتحدة�رقم�-

N?صjالشعوب�-ي�تقرير�ا.  
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�اjتعلقة�باjسؤولي2018- 08-20،اjؤرخة�-ي�A/73/192:وثيقة�الجمعية�العامة�لçمم�اjتحدة�رقم�- ة�عن�الحماية�،

 .ومنع�Pبادة�الجماعية�وجرائم�الحرب�والتطه?�Nالعرúي�والجرائم�ضد�Pنسانية

  mحكام�القضائية�الدولية�و�راء�/ستشارية�-3/د
بشــأن�¤ثــار�القانونيــة�اN�jتبــة�بالنســبة�للــدول�عrــى�اســتمرار��1971-06-21فتــوى�محكمــة�العــدل�الدوليــة�الصــادرة�-ــي��-

،�مـــوجز��حكـــام�والفتـــاوى�و�وامـــر�الصـــادرة�عـــن�محكمـــة�)إفريقيـــا�الجنوبيـــة�الغربيـــة(قيـــا�-ـــي�ناميبيـــا�وجـــود�جنـــوب�إفري

،�الو8يــات�اjتحــدة�ST/LEG/SER.F/1-A.92.V.5: ،�منشــورات��مــم�اjتحــدة�رقــم1991-1948العــدل�الدوليــة�مــن�

  .�1992مريكية�

الصـــحراء�الغربيـــة،�مـــوجز��حكـــام�والفتـــاوى�و�وامـــر��بشـــأن�1975-10-16فتـــوى�محكمـــة�العـــدل�الدوليـــة�الصـــادرة�-ـــي�-

 -ST/LEG/SER.F/1:،�منشـــــورات��مـــــم�اjتحـــــدة�رقـــــم1991-1948الصـــــادرة�عـــــن�محكمـــــة�العـــــدل�الدوليـــــة�مـــــن�

A.92.V.5تحدة��مريكية�j1992،�الو8يات�ا. 

وشـــــبه�العســـــكرية�-ـــــي��اjتعلـــــق�بقضـــــية��نشـــــطة�العســـــكرية�1986-06-27حكـــــم�محكمـــــة�العـــــدل�الدوليـــــة�الصـــــادر�-ـــــي��-

،�مـوجز��حكــام�والفتـاوى�و�وامـر�الصــادرة�عـن�محكمــة�)نيكــاراغوا�ضـد�الو8يـات�اjتحــدة��مريكيـة( نيكـاراغوا�وضـدها�

،�الو8يــات�اjتحــدة�ST/LEG/SER.F/1-A.92.V.5: ،�منشــورات��مــم�اjتحــدة�رقــم1991-1948العــدل�الدوليــة�مــن�

  .�1992مريكية�

  ت�وا�لتقيات�أعمال�ا�ؤتمرا�-ھ
،�الع;قــــة�بــــ?ن�Pرهــــاب�اjعلومــــاتي�والجــــرائم�اjنظمــــة،�الــــدورة�التدريبيــــة�jكافحــــة�الجــــرائم�أحمــــد�آيــــت�الطالــــب -01

  .باjغرب�2006أفريل��P09-13رهابية�اjعلوماتية�خ;ل�الف�Nة�من�

  .2007مارسN28-29ة�من�الجريمة�اjنظمة�ع�NOالوطنية،�الندوة�Pقليمية�اjنعقدة�بالقاهرة،�-ي�الف��-02

ورشة�عمل�حول�مكافحة�Pرهاب�ب?ن�اjعالجة�القانونية�والثقافة�اjجتمعية،�اjركز�الدوي�للدراسـات�اjسـتقبلية��-03

  .2008وPس�Nاتيجية،�القاهرة�

: ،�الوثيقــــــــــــة�رقـــــــــــــم2010مكــــــــــــرر�بعـــــــــــــد�تعــــــــــــديل�ســـــــــــــنة��08اjــــــــــــؤتمر�»ستعرا�ــــــــــــ[�4لنظـــــــــــــام�رومــــــــــــا��سا^ـــــــــــــ[4،�اjــــــــــــادة� -04
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